
  
 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 17 – 2021  
Tidspunkt:  6. mai 2021 kl. 19:00-21:00 
Sted:  MS teams 
DELTAKERE: 

 
Meldt forfall: 

Gitte Østhus har fratrådt styrevervet. 
 
Observatører: 

Styremedlem idrettsstyret (fadder) Sondre Sande Gullord  
Leder referansegruppe taekwondo WT Knut Olav Brecke 

 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  
Sportssjef Dag Jacobsen  
Arrangementssjef Vegard Henriksen 
Kommunikasjonskonsulent Anne Hofmo Bjølgerud  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President Kjell Sivertsen  
1. visepresident Line Gulbrandsen  
2. visepresident Øyvind Andreassen  
Styremedlem Terje Kårstad  
Styremedlem/leder ungdomskomiteen Victoria B. Valner  
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs  
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen  
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold  
Styremedlem/seksjonsleder karate Jannikke Berger (fra 19:15)  
Varamedlem Svanhild Sunde  

WKF representant Gunnar Nordahl 



  
 

 

 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 

FS28/21 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte, behandle 
styrets habilitet og saker til eventuelt  
  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 27 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. Referat fra forrige 
møte er godkjent pr. e-post og lagt ut på nettet. Styret finner ikke at noen er inhabile. 
 

FS29/21 Omforent forslag/endelig høringsnotat 
I forbundet eksisterer interne utfordringer i.f.t. hva som oppleves som rettferdig 
(anerkjennelse og fordeling av ressurser) på tvers av særidretter/idrettsgrener i NKF. 
Ressursfordelingen er imidlertid gjennomgått og avklart gjennom styrevedtak 5/2021 og 
styret står igjen med særidrettenes organisasjonsmessige struktur og tilknytninger som 
skal ut på høring. 
Dagens organisering samt forslagene til reorganisering som foreligger på styrets bord 
kan ev. utfordre/bryte med de internasjonale forpliktelser. Et omforent forslag ble 
framlagt til behandling som mulig alternativ, med utgangspunkt i noen anbefalte normer 
for ivaretakelse av internasjonale forpliktelser. 
 
Forbundsstyret behandlet spørsmål om kun å utsende det omforente forslaget på høring 
eller begge forslagene som foreligger fra før og fattet følgende 
 
Vedtak 28 
Høringsnotatet utsendes med to forslag, jf. tidl. vedtak 13, framfor et omforent forslag. 
 
Vedtaket ble fattet med 6 stemmer mot 4. 
 
Styret diskuterte deretter hva som var mest hensiktsmessig av å legge høringsnotatet ut 
med informasjon om at det samtidig går til de internasjonale særforbundene for uttalelse 
eller om slik uttalelse bør innhentes i forkant for å kvalitetssikre om forslagene er i 
overensstemmelse med deres lover og bestemmelser.  
Forbundsstyret behandlet spørsmålet og fattet følgende 
 
Vedtak 29 
Det skal innhentes uttalelse fra de internasjonale særforbundene i forkant av at 
høringsnotatet utsendes. GS utarbeider henvendelsen til de internasjonale 
særforbundene og oversender styret i forkant for ev. innspill. 
 
Vedtaket ble fattet med 6 stemmer mot 4.  



  
 

 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  
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Per Chr. Garnæs  
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Terje Kårstad 
 
_______________________________________ 
Rolf Magne Larsen 
 
_______________________________________ 
Inger Wold 
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Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Svanhild Sunde 
 
_______________________________________ 
Victoria B. Valner 

 


