
Protokoll fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 06.06.2021 
 
Åpning  

President Kjell Sivertsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. NKFs 
hederstegn ble tildelt Juan Guillermo Lopez Salas (Sarpsborg 
Karateklubb).  

 
Sak 1 
Konstituering 

 
 De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 240 

stemmeberettigede og 21 observatører ved møtestart. 
 Innkallingen ble godkjent. 
 Sakliste ble godkjent. 
 Forretningsorden ble godkjent. 
 Som tingdirigenter ble følgende valgt; Marit Pedersen og Bjørn Gran. 
 Som protokollførere ble følgende valgt; Anne Hofmo Bjølgerud og 

Kim Gibson 
 Tellekorps ble ikke valgt (digital opptelling; tellekorps velges kun 

ved behov/tekniske problemer). 
 Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; 
      Stine Haugsdal (Bergen Karateklubb) og Patrick Myhren (Elverum    

            Taekwondo) 
 
Følgende hadde ordet i saken; President Kjell Sivertsen, generalsekretær 
Trond Søvik og Vegard Henriksen (arrangementssjef) 
 

Sak 2: 
Behandle 
beretning for 
NKF 

 
Forbundsstyrets beretning ble behandlet. 
Beretningen ble godkjent.  
 
 
Følgende hadde ordet i saken; Kjell Sivertsen (President) 

 
Sak 3: 
Behandle NKF 
regnskap 

 
Forbundets regnskap ble behandlet. 

 
     Regnskapet ble godkjent. 
     Følgende hadde ordet i saken; Naomi Ichihara Røkkum (Mizuchi    
     Karateklubb), Generalsekretær (NKF) 
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Sak 4:  
Innkomne 
saker 

 
Forslag 4.1.1-6 fra Oslo Taekwondo Klubb: Endring av ordlyd i 
organisasjonsnormer, code of conduct, etiske retningslinjer, varsling, 
seksjonsstyre og seksjonslederens rolle. Forslagene kan leses i sin helhet her: 
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/06/Saksdok.-forbundstinget-
2021-endelig-versjon-.pdf (s. 23-28) 
 
Endringsforslag i sak 4.1.6 fremmet av Arild Kolstad (Åsane Karateklubb): 
 
Forslag til ny ordlyd: «Seksjonslederens viktigste oppgaver er å lede 
seksjonsstyremøtene og fungere som bindeledd mellom seksjonsstyret og 
forbundsstyret. Nestleder fungerer som seksjonsleders stedfortreder, det vil si 
at nestleder opptrer som seksjonsleders vara i forbundsstyret.  
*I seksjoner der det er valgt egen forbundsstyrerepresentant vil leder være 
vara i forbundsstyre* Seksjonsleder må ta et særlig ansvar for oppfølging og 
praktisering av forbundets organisasjonsnormer (spilleregler for 
organisasjonen)». 
 
Følgende oversendelsesvedtak fremmet av 1. visepresident Line 
Gulbrandsen ble fattet: 
Forslag 4.1 oversendes i sin helhet Forbundsstyret for videre behandling.  
 
Forslaget ble vedtatt med 171 mot 70 stemmer. 
 
Følgende hadde ordet i saken; Stig Ove Ness (Oslo Taekwondo Klubb), Line 
Gulbrandsen (Forbundsstyret), Øyvind Kveine Haugen (OSI Taekwondo), 
Arild Kolstad (Seksjonsstyret karate).   
 

  
Forslag 4.2 fra Oslo Taekwondo Klubb og Romerike Shotokan Karateklubb 
JSKA:  
 
«Tinget godkjenner at det settes ned et utvalg som igangsettes full revisjon 
av prosjektet (medlemssystem/IMS). Mål for revisjonen er å kartlegge 
prosjektet fra a til å og komme med tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å 
sikre at prosjektet kan sluttføres og gi en nytte til forbundets medlemmer. 
Utvalget kan bestå av 3 - 4 personer fra særidrettene med krav om rett formal 
og realkompetanse.» 
 
Motforslag fra Thomas Kulvik (Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb): 
 
«Forbundsstyret bes legge frem en redegjørelse om prosessen knyttet til 
utviklingen av nytt medlemssystem på neste Forbundsting i 
Kampsportforbundet. Redegjørelsen skal ta for seg pengebruk, organisering 
av prosjektet, og avtaleinngåelse med både leverandører og 
samarbeidspartnere (herunder NIF IT). Videre skal redegjørelsen gi oversikt 
over Generalsekretærens og administrasjonens rolle og kontroll med 
prosjektet og hvilken løpende informasjon og opplysninger som er gitt til 
Forbundsstyret gjennom hele perioden. 
 
På bakgrunnen av denne redegjørelsen kan Forbundstinget i 2022, vedta 
hvorvidt det skal igangsettes en ekstern granskning. Forbundsstyret bes også 
om å innhente et prisestimat på en slik granskning gjennomført i henhold til 
retningslinjer for private granskninger.» 
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Oslo Taekwondo Klubb trakk sitt forslag og ga støtte til Trondheim 
NTN Taekwon-Do Klubbs. 
 
Forslaget fra Trondheim NTN taekwon-do klubb ble enstemmig vedtatt 
(akklamasjon). 
 
Følgende hadde ordet i saken; 2. visepresident Øyvind Andreassen, Thomas 
Kulvik (Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb), Generalsekretær Trond 
Søvik, Stig Ove Ness (Oslo Taekwondo Klubb). 
 

  
Forslag 4.3 fra Bærum Kampsportklubb:  
 
Bokettersyn. 
 
Tinget godkjenner opprettelse av et eget kontrollutvalg som skal 
gjennomføre et bokettersyn at forbundets regnskap for de 5 siste årene (forts. 
i saksdokumentene). 
 
Følgende vedtak ble fattet; 
Forslaget ble nedstemt med 162 mot 79 stemmer. 
 
Følgende hadde ordet i saken; Kjell Arne Sjåvik (Bærum Kampsportklubb), 
President Kjell Sivertsen , Sondre Sande Gullord (Idrettsstyret), Kate Gry 
Røed (Bærum Kampsportklubb), Pascal Löhr (Stavanger JuShinkan Aikido), 
Terje Førsund (Øvre Romerike Budo Senter), Lasse Lerum (Vevring 
Taekwondo Klubb), Thomas Kulvik (Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb). 
 

  
Forslag 4.4 fra Bærum Kampsportklubb: Ansvar for utvikling av egen idrett 
skal ligge hos det organ Seksjonsstyre/ Grenseksjon som er valgt av 
medlemmene. 
 
Følgende vedtak ble fattet; 
Forslaget ble nedstemt med 144 mot 97 stemmer. 
 
Følgende hadde ordet i saken; Kjell Arne Sjåvik (Bærum Kampsportklubb), 
2. visepresident Øyvind Andreassen, Geir Hjerpaasen (Molde Shito-Ryu 
Karateklubb), Sportssjef Dag Jacobsen.  
 

  
Forslag 4.5 fra Bærum Kampsportklubb og Stavanger Karateklubb: Eget 
utvalg som behandler varslingssaker. 
 
Stavanger Karateklubb bemerket at de ikke hadde et styrevedtak for å 
fremme dette forslaget for tinget og dermed ikke kunne stå bak forslaget. 
 
NIF informerte om at det under årets Idrettsting ble vedtatt å opprette et eget 
organ som vil dekke dette behovet. 
 
Forslaget ble deretter trukket av forslagsstiller (Bærum 
Kampsportklubb). 
 
Følgende hadde ordet i saken; Sondre Sande Gullord (Idrettsstyret), Kate 
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Gry Røed (Bærum Kampsportklubb), Morten Alstadsæther (Stavanger 
Karateklubb). 
 

  
Forslag 4.6 fra Lørenskog Karateklubb og Bærum Karateklubb: Endre ordlyd 
i NKFs lover § 22 (5): Grenen/seksjonsleder godkjenner utgifter (forts. i 
saksdokumentene). 
 
Følgende vedtak ble fattet; 
Forslaget ble nedstemt med 150 mot 90 stemmer. 
 
Følgende hadde ordet i saken; Jon Osvald Christensen (Lørenskog 
Karateklubb), Terje Kårstad (Forbundsstyret).  
 

  
Forslag 4.7 fra Oslo Taekwondo Klubb: Eget utvalg som behandler 
varslingssaker. 
 
Forslag trukket av forslagsstiller med bakgrunn i opplysninger gitt av 
NIF i forslag 4.5. 
 
Følgende hadde ordet i saken; Stig Ove Ness (Oslo Taekwondo Klubb). 
 

  
Forslag 4.8 og 4.9 fra NKFs forbundsstyre: Lovendringer som foreslås rundt 
følgende paragrafer; §2 (4), §17 og §21 samt markedsbestemmelsene i sin 
helhet. Både ny og gammel lovtekst framgår i sakspapirene. 
 
Følgende vedtak ble fattet; 
 
Styrets lovendringsforslag med markedsbestemmelser vedtatt med 213 
mot 26 stemmer. 
 
Følgende hadde ordet i saken; Alexander Sirnes (Lund Karateklubb).  
 

 
Sak 5 
Behandle 
langtidsplan og 
langtidsbudsjett 

 
 Forbundets langtidsplan ble behandlet. 
 

      Langtidsplanen ble godkjent med 235 mot 3 stemmer. 
 
 Forbundets langtidsbudsjett ble presentert. 
 
Langtidsbudsjettet ble godkjent med følgende bemerkning; 
ITF-seksjonens budsjett påplusses kr. 200 000,- på kostnadssiden til 
teknisk utstyr med den følge at totalbudsjettet for NKF endres 
tilsvarende. (Jamfør vedtak på ITF-seksjonsmøtet 05.06.2021) 
 
Følgende hadde ordet i saken; President Kjell Sivertsen. 

 
Sak 6 
Valg 

 
Valg av forbundsstyre; 
 Som President ble Tore Bigseth (Ålesund Ju Jitsu Klubb) innstilt 

av valgkomitéen og valgt enstemmig (akklamasjon). 
 Som 1. Visepresident ble Line Gulbrandsen (Værnes NTN 

Taekwon-Do Klubb) innstilt av valgkomitéen og valgt enstemmig 
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(akklamasjon). 
 Som 2. Visepresident ble Kjell Jacobsen (Bergen Ikita Karateklubb) 

innstilt av valgkomitéen, men trakk sitt kandidatur. Rune Magne 
Johannessen (Lura Karateklubb) fremmet forslag om Øyvind 
Andreassen (Bergen Karateklubb) som 2. visepresident. Morten 
Alstadsæther (Stavanger Karateklubb) fremmet forslag om Kjell 
Sivertsen (Seiken Karateklubb) som 2. visepresident. 
Øyvind Andreassen (Bergen Karateklubb) ble valgt som 2. 
visepresident med 206 stemmer.  

 Som styremedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt av 
valgkomitéen og valgt enstemmig (akklamasjon); 
Erling Mytting (Oslo Taekwondo Klubb) 
Anita Norheim (Fana NTN Taekwondo Klubb) 

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt av valgkomitéen;  
Siv J. Fossum (Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb). 
Jørn Nøvåg (Kristiansand Kendo Klubb). 
Alexander Sirnes (Lund Karateklubb), fremmet forslag om Geir Arne 
Havreberg (Etne Kyokushin Karateklubb) som varamedlem. Morten 
Alstadsæther (Stavanger Karateklubb) fremmet forslag om Kjell 
Sivertsen (Seiken Karateklubb) som varamedlem. 
Siv J. Fossum (Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb) ble valgt 
med 225 stemmer. Geir A. Havreberg (Etne Kyokushin 
Karateklubb) ble valgt med 177 stemmer.  
 

 
Valg av seksjonsrepresentanter til Forbundsstyret; 
 Alle foreslåtte seksjonsrepresentanter ble enstemmig valgt 

(akklamasjon); 
Øyvind Kveine Haugen (WT) 
Per Christian Garnes (ITF) 
Håkon Erikson (Fleridrett) 
Jannike Berger (Karate) 
Geir Olav Jensen (Jujutsu) 
 
 

Valg av kontrollutvalg; 
 Som medlemmer (min. 2 stk.) og vara ble følgende innstilt av 

valgkomitéen og valgt enstemmig (akklamasjon); 
 

       Medlem: Fiona Maclean Eide (Fana NTN Taekwon-Do Klubb) 
       Medlem: Øivind Mjelde (Stavanger Ju Jitsu Klubb) 
       Vara: Kjell Vidar Hantho (Strand Karateklubb) 
 
Valg av repr. til møter/ting i overordnete org.ledd; 
 Styret fikk fullmakt til selv å oppnevne repr. til møter/ting i 

overordnete org.ledd. Vedtatt enstemmig (akklamasjon) 
 
Valg av valgkomité; 
 Som leder ble Rolf Magne Larsen (Jujutsu-seksjonen) valgt 

enstemmig (akklamasjon). 
 Som medlemmer (4 stk.) ble følgende valgt enstemmig 

(akklamasjon);  
Inger Wold (Fleridrettsseksjonen) 
Vegard Iversen (ITF-seksjonen) 
John Olav Rasmussen Moe (WT-seksjonen) 
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Svanhild Sunde (Karateseksjonen) 
 

Følgende hadde ordet i saken; Alexander Sirnes (Lund Karateklubb), 
Tore Bigseth (påtroppende President), Morten Alstadsæther (Stavanger 
Karateklubb), Kjell G. Jacobsen (Bergen Ikita Karateklubb), Øyvind 
Andreassen (Visepresident), Stig Ove Ness (Oslo Taekwondo Klubb), 
Generalsekretær Trond Søvik. 

 
Avslutning  

Påtroppende President Tore Bigseth fikk ordet og takket for tilliten. 
Deretter ble møtet avsluttet av avtroppende President med utdeling av 
blomster.  
 

 
 
 
 
Protokollfører(e) sign.      
 
 
Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 
Stine Haugsdal     Patrick Myhren 
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