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Velkommen 

 

Forbundstinget er det 29.de i rekken  

siden forbundet ble tatt opp  

som utvalg (den gang Norges Karate Forbund)  

i Norges Idrettsforbund i 1976. 

Etter at forbundet ble seksjonert i 1992  

har det vært to-årige tingperioder. 
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Forbundstinget - sakliste 
 

 

SAK 1  Konstituering  
1.1 Godkjenne de fremmøtte representantene  
 
Liste med fremmøtte representanter fremlegges for behandling. 

Styrets innstilling:  
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.  

 

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte representanter - 
dirigenter, referenter og tellekorps  
  
Dirigenter:  
Marit Pedersen og Bjørn Gran foreslås som dirigenter.  

Protokollførere:  
Anne Hofmo Bjølgerud og Kim Gibson foreslås som referenter.   

Tellekorps:  
Digital opptelling, tellekorps velges kun ved behov/tekniske problemer. 

Styrets innstilling:  
Forslag til dirigenter, referenter og tellekorps godkjennes.  

 
1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
Protokollundertegnere: 
Stine Haugsdal (Bergen karate klubb) og Patrick Myhren (Elverum Taekwondo Klubb) foreslås som 
protokollundertegnere. 

Styrets innstilling:  
Forslag til protokollundertegnere godkjennes. 

 
1.4 Godkjenne innkallingen: 
 
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 19. mars 2021. 

Styrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes. 
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1.5 Godkjenne saklisten:  
 
1. Konstituering 
2. Behandle beretning  
3. Behandle NKFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og 

kontrollutvalgets beretning  
4. Behandle forslag og saker  
5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett  
6. Foreta følgende valg; 

1) Forbundsstyret;  
President, 1. visepresident, 2. visepresident, 7 styremedlemmer (hvorav 5 er representanter fra 
hver seksjon) samt 2 varamedlemmer 
Det skal det være min. to av hvert kjønn og min. ett styremedlem må være under 26 år på valgtidspunktet.  

2) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem 
3) Representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene 
4) Valgkomité med leder, min. to medlemmer og ett varamedlem 

Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden  
  

Dirigent(er) og protokoll: 

 Seksjonsmøter/forbundsting ledes av valgt(e) dirigent(er).  
 Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er), og skal undertegnes av to valgte representanter. 
 Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot, hvem som har hatt 

ordet i sakene og hvem som er forslagsstiller. 
 Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 

representanter, og senest fem uker etter forbundstinget.  

Talerett og taletid: 
 Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.   
 Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til tre 

minutter første gang, to minutter andre og tredje gang. 
 Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
 Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 

Behandling av forslag: 

 Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt skjema. 
 Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 
 Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes.  
 Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  

Stemmegivningen: 

 Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, avgjøres 
alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  
 

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/05/Forslagsskjema-for-vedtak-tinget-1.docx
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Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   

SAK 2 Behandle beretning for NKF  
 

Beretning fra styret for perioden desember 2020 og fram til dette ting framgår på side 7.  
 

Styrets innstilling:  
Beretningen godkjennes. 

 

SAK 3 Behandle NKFs regnskap  
 

Revidert regnskap (inkl. balanse og regnskapsprinsipper/noter), styrets økonomiske beretning, revisors 
beretning og kontrollutvalgets beretning framgår på side 8-22. 
 
Styrets innstilling:  
Revidert regnskap (inkl. balanse og regnskapsprinsipper/noter), styrets økonomiske beretning, revisors 
beretning og kontrollutvalgets beretning godkjennes for 2020. 

 

SAK 4 Behandle forslag og saker  
 

4.1-4.4 Forslag/saker som ikke angår NKFs lover  
Forslagene framgår på side 23-33.                                    

4.5-4.7 Forslag/saker som angår NKFs lover (krever 2/3 flertall) 
Lovendringsforslagene framgår på side 34-43. 

 

Styrets innstilling:  
Styrets innstilling følger i hver enkelt sak/forslag på sidene 23-43. 

 

SAK 5 Behandle langtidsplan og 
langtidsbudsjett 

 
Forslag til ny langtidsplan (pkt. 5.1) framgår på side 44-48 og bygger på Idrettsforbundets overordnete 
planverk «Idretten Vil «og «Idrettens skal», jf. https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/ . 
Forslag til nytt langtidsbudsjett (pkt. 5.2) for 2021-2022 framgår på side 49-50.   
 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
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Styrets innstilling:  
Styrets forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett godkjennes. 

SAK 6   Foreta følgende valg 

Alle nominasjonene framgår på side 51. 

6.1 Forbundsstyre 
Styreleder, 1. nestleder, 2. nestleder, 7 styremedlemmer (hvorav 5 er representanter fra hver 
seksjon) samt 2 varamedlemmer 

Det skal det være min. to av hvert kjønn og min. ett styremedlem må være under 26 år på valgtidspunktet.  

 
6.2 Kontrollutvalg 
 To medlemmer og ett varamedlem 

 
6.3 Representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner 
forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene 
 

6.4 Valgkomité 
Leder, min. to medlemmer og ett varamedlem 

 

Styrets innstilling:  
Valgkomiteens forslag godkjennes. Styrets forslag til ny valgkomité godkjennes. 
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2. Styrets beretning  
 

Beretning for tidsrommet fra forbundstingets del 1 i desember 2020 til nå. 

Innledning  

Våre verdier «Trygghet – Samhold – Respekt» skal være grunnmuren for forbundets virksomhet, slik at man 
kan oppnå langtidsplanens virksomhetsidé; «NKF skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og livslang 
idrettsglede for enkeltmedlemmene. NKF skal representere sine medlemmers interesser i nasjonale og 
internasjonale sammenhenger.»  

Styrets møter  

Etter forbundstingets del 1 i desember 2020 har forbundsstyret avholdt 4 ordinære styremøter og 1 e.o. 
styremøte unntatt offentlighet. Det er behandlet 29 saker med tilsvarende antall vedtak.  

Det er ikke oppnådd konsensus i 2 saker som gjelder vedtak om å ta taekwondo seksjonen under 
administrasjon samt vedtak om høring ifm. reorganisering (vedtak 7, 13 og 28/29). 

Inger Wold har tiltrådt styret igjen etter permisjon av private årsaker. Gitte Østhus har fratrådt styret. 
Styret har tatt hennes fratredelse til etterretning (vedtak 9). 

Styret har praktisert åpenhet gjennom offentliggjøring av sakslister og referater på NKFs internettsider.  

Hovedsaker 

Av hovedsaker som styret har hatt oppe til behandling nevnes følgende; 

• Fordeling av kongepokaler 2021  
• Oppdatering/revisjon av planverk og organisasjonsnormer 
• Årsregnskap 2020 
• Ny økonomifordelingsmodell  
• Satt taekwondo seksjonen under administrasjon fram til tinget etter at tillitsvalgte trakk seg  
• Forberedt forbundstinget  
• Reorganisering/høringsnotat  
• Orienteringssaker (inkludert toppidrett) 

 
Avslutning 

Forbundsstyret takker ansatte og tillitsvalgte for alt arbeid som er lagt ned i perioden.  

På vegne av forbundsstyret 
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3. Regnskap/balanse 2020 
 

Norges Kampsportforbund (NKF) er én juridisk enhet som forpliktes av sitt valgte forbundsstyre. Regnskap 
og budsjett er satt sammen av delregnskaper/budsjetter innenfor ulike regnskapsavdelinger for fellesdrift 
og seksjoner. Disse har innvirkning på hverandre med sine delresultater og må derfor sees i sammenheng 
som en helhet av forbundsstyret og forbundstinget. 

NKFs egenkapital består av fri egenkapital opparbeidet via fellesdriften samt seksjonenes opparbeidete/ 
tildelte egenkapital. Den samlete egenkapitalen er det forbundsstyret som forvalter og fremlegger 
disposisjoner for til forbundstinget. 

Fjerning/reduksjon av fellesdriftens tjenester kan føre til at seksjonene må kompensere for dette og belaste 
egen økonomi. Da kan fellesdrift og stordriftsfordeler miste sin verdi og forbundet beveges mer i retning av 
oppsplitting av særidrettene i egne særforbund. NIF har imidlertid en policy på å begrense antall 
særforbund og anmoder derfor idretter/idrettsgrener til å finne sammen.  
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Disponeringer fellesdrift (uten toppidrett):   
Inngående balanse fellesdrift fra 2019 -2 440 149  
Resultat 2020 fellesdrift  -1 487 757  
Til egenkapital med selvpålagte restriksjoner 545 000  
Ny egenkapital fellesdrift   -3 382 906  
    
Disponeringer toppidrett:    
Inngående balanse toppidrett fra 2019 0  
Resultat 2020 toppidrett  -1 881 275  
Ny egenkapital toppidrett   -1 881 275  
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Noter til regnskapet for NKF fellesdrift inkl. toppidrett for 2020 

        
NOTE Tekst 2020 2019 

        
16 Sponsoravtaler, barter og salg webshop -761 484 -866 812 
        

17 NIF Post 2 – rammetilskudd/driftsmidler inkl. paraidrett -8 649 059 -8 822 461 
  NIF Post 2 – utviklingsorientert ungdomsidrett -1 732 946 -1 780 739 
  NIF korrigert feil utbetalt tilskudd tidl. år 0 -6 378 
  NIF Post 3 – barne- og ungdomsmidler  -4 030 041 -4 279 558 
  Olympiatoppen – tilskudd -1 200 000 -1 265 000 
  Olympiatoppen – stipend -370 000 -250 000 
  NIF – flere talenter til toppen -400 000 -400 000 
  NIF – mentorprogram for kvinnelige ledere -40 000 -10 000 
  NIF – ung frivillig -184 259 0 
  Regional støtte fra idrettskretser -196 194 -145 248 
  Akershus fylkeskommune – forprosjekt regional kampsportarena -400 000 0 
  VO-tilskudd -55 066 -118 888 
  Kompensasjon avlyste arrangementer -218 776 0 
  NIF – utstyrsmidler 0 -321 209 
    -17 476 341 -17 399 481 
        

18 Kursinntekter -280 635 -481 503 

  
Medlemsinntekter (obligatorisk medlemsforsikring samt andel 
forbundsavgift) -3 217 888 -3 021 627 

  
Adm./IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/ 
betalingssystem -472 039 -578 337 

  
Påmeldingsinntekter, egenandeler landslag/toppidrett og kurs unge 
ledere -64 541 -278 368 

  Momskompensasjon -1 262 348 -1 407 093 
  Andre inntekter -244 835 -385 608 
        
    -5 542 286 -6 152 536 
        

19 
Lønn/hon./stipend inkl feriepenger for adm., trenere, kurslærere og 
utøvere 8 567 375 7 608 814 

  Arbeidsgiveravgift 1 128 456 1 132 619 
  Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte 154 533 78 666 

  
Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller 
vilkårene for OTP) 889 426 858 429 

  Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine, o.a.) -36 455 -30 447 
  Diverse personalkostnader 2019 er negativ pga. for stor avsetning til aga for 2018.      
    10 703 336 9 648 082 
        

20 Andre tilskudd (utstyrsmidler til klubber, jf. note 24) 11 850 384 759 
    11 850 384 759 
        

21 Kontorkostnader, fellesforvaltning og halleie 1 604 916 2 308 129 
  IKT kostnader hovedsakelig fra NIF og MySoft 1 062 360 788 483 
  Treningsutstyr og andre aktivitetskostnader 465 153 637 111 
  Inventar, reparasjoner, frakt o.l. 59 051 65 259 
  Revisjon inkl. mva 133 270 287 500 
  Leie av datasystemer og maskiner, datautstyr 56 199 75 816 
  Idrettsfaglig og medisinsk bistand 2 085 005 2 275 528 
  Andre fremmedtjenester 911 902 1 196 458 
  Rekvisita, trykksak, internett, telefon, møtekostnader m.m. 283 659 394 950 
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  Nytt medlemssystem 2019, drift medlemssystem 2020 240 278 4 250 005 
  Reisekostnader 1 184 464 4 037 277 
  Reklame og annonser 30 725 256 862 
  Kontingenter, gaver og premier 112 317 112 390 
  Påmeldingsutgifter 74 654 261 565 
  Forsikringspremier 1 111 220 886 573 
  Lisenser 240 347 195 048 
  Andre kostnader 138 479 136 371 
    9 793 999 18 165 323 
        

22 Renteinntekter (overskuddslikviditet på høyrentekonto) -104 165 -116 038 
  Valutagevinst -956 -3 248 
  Rentekostnad 2 606 2 401 
  Valutatap 4 410 10 458 
    -98 106 -106 428 

    
 Toppidrett er utskilt økonomisk fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m. 2006.  
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Forbundsstyrets økonomiske 
årsberetning 2020 

 

Norges Kampsportforbund (NKF) er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF) samt internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, karate, wushu, jujutsu og kendo. NKFs 
virksomhet er å fremme sine kampsporter i Norge og representere idrettene internasjonalt. NKF skal 
utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer 
særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 

NKF innbefatter seksjoner for hhv. karate, taekwondo (WT/ITF), jujutsu og fleridrett. Det samarbeides på 
tvers av medlemsforbund i NIF i.f.t. anlegg o.a. NKF har også inngått samarbeidsavtaler med de fleste 
utenforstående stilartsorganisasjoner i Norge. 

NKFs virksomhet administreres fra forbundskontoret på Idrettens Hus, Oslo/Ullevål stadion. Virksomheten 
drives i henhold til tingvedtatte målsettinger utifra langtidsplan. Forbundet hadde 38 224 utfakturerte 
medlemskap i 2020 med grunnlag i klubbenes registrering i medlemssystemet. Det var totalt 13 årsverk 
knyttet til administrasjonen med regionskontorer og de samlede lønnsutgifter totalt for forbundet inkl. 
forbundstrenere, kurslærere/veiledere o.a. var på kr. 8.539.267,- .  

Fortsatt drift 

Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er 
forhold som tilsier noe annet. 

Miljø 

Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker ifm. arbeidet. 
Arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen framkommer av vedtatte organisasjonsnormer. 
Utover dette legges forbundets personalhåndbok og HMS plan til grunn. 

NKF søker å etterleve og tilrettelegge forholdene for kjønnsfordeling i organisasjonen, jf.  NIFs lov §2-4, 
både i.f.t. tillitsvalgte og ansatte.  

Sykefraværet i 2020 var på 114,5 dager som utgjør en fraværsprosent på 3,7%. 

NKFs kontorbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Årsregnskap 

Årsregnskapet 2020 viser et overskudd på kr. 6.099.118,- mot fjorårets underskudd på kr. 2.031.385,-Styret 
foreslår disponeringer av resultatet iht. regnskapsoppsett. 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige forhold som har betydning for 
årsregnskapet. 

Lov 

NKF har en lov som er i tråd med lov for NIF, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd med 
regnskapsloven. 
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Fremtidsutsikter 

Kampsportforbundet følger NIFs krav til rapportering og dokumentasjon av forbundets 
virksomhet/aktiviteter. Utfordringen er som før å ha forutsigbare rammevilkår for idretten totalt sett. 
Forbundsstyret har imidlertid tro på at Kampsportforbundet fortsatt vil stå bra rustet til å møte fremtiden.  

 

8.april 2021 
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Revisjonsberetning 
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Kontrollutvalgets beretning  
 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollutvalget herved sin beretning til tinget.  
Det har vært avholdt 2 videomøter i kontrollutvalget i 2021 ifm arbeid med årsberetningen.  
 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi.  
 
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger 
og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets lov og 
beslutninger fattet av tinget.  
 
Kontrollutvalget skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er 
hensiktsmessig og forsvarlig.  
 
Kontrollutvalget skal påse at forbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og 
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og finansielle stilling.  
 
Kontrollutvalget skaI ved gjennomgang av regnskapene vurdere forbundets finansielle stilling, forvaltning 
og drift.  
 
Kontrollutvalget har følgende merknader til det forelagte regnskap:  
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til det forelagte regnskapet.  
 
Kontrollutvalget har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det 
nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fatt alle opplysninger fra forbundets administrasjon og revisor som 
utvalget har bedt om.  
 
Kontrollutvalget har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 
2020. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Kontrollutvalget har 
fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2020, og revisor har avgitt «ren» beretning.  
Det materiale kontrollutvalget har fatt seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger utover det 
som fremgår av denne beretning.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og forbundets årsregnskap for 2020 godkjennes av 
forbundstinget.  
 

Dato: 21.05.2021 
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4. Innkomne forslag/saker  
 
Forslag/saker som ikke angår NKFs lover  
 

Sak 4.1 Forslag fra Oslo taekwondo klubb 
Innsendte forslag følger av denne lenken for forslagene 4.1.1. t.o.m. 4.1.6; 
https://drive.google.com/file/d/1ZC2FaGiWPB8rR17eBLH5VFm4WTRBIzc_/view?usp=sharing  
og gjelder endringer/tillegg i de forbundsstyrevedtatte organisasjonsnormene. 
 
Sak 4.1.1 Organisasjonsnormer 
 
Forslag til vedtak:  
Forbundstinget 2021, velger å vedta justeringer av organisasjonsnormer, iht vedlagt tekst under. 
Forbundstinget mener ny ordlyd på en bedre måte beskriver hvordan organisasjonen skal struktureres og 
organiseres: 

 
Gjeldende ordlyd 

Norges Kampsportforbund ble tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) som utvalg i 1976 (den gang Norges 
Karate Forbund), og opptatt som særforbund i NIF 
1984 under navnet Norges Karate og Taekwondo 
Forbund. I forbindelse med opptak av jujutsu (ju 
jitsu) som ny idrett endret forbundet navn til 
Norges Budo Forbund i 1992. På forbundstinget 
2000 ble navnet igjen endret til Norges 
Kampsportforbund og flere kampsporter har blitt 
tatt opp. 

Norges Kampsportforbund (NKF) er i skrivende 
stund det 10. største medlemsforbundet i NIF og 
kan vise til nærmere 41 000 enkeltmedlemmer. 
NKF er organisert med seksjoner (avdelinger) for 
de ulike kampsportene. Ca. 450 klubber/grupper 
har medlemskap i NKF. 

Forbundsstyret har det øverste ansvaret for 
kampsportene, og seksjonsstyrene har ansvaret for 
seksjonenes idrettslige aktivitet. 

Forslag til ny ordlyd 

Norges Kampsportforbund ble tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) som utvalg i 1976 (den gang Norges 
Karate Forbund), og opptatt som særforbund i NIF 
1984 under navnet Norges Karate og Taekwondo 
Forbund. I forbindelse med opptak av jujutsu (ju 
jitsu) som ny idrett endret forbundet navn til 
Norges Budo Forbund i 1992. På forbundstinget 
2000 ble navnet igjen endret til Norges 
Kampsportforbund og flere kampsporter har blitt 
tatt opp. 

Norges Kampsportforbund (NKF) er et 
paraplyforbund for 5 seksjoner for de ulike 
kampsportene. 

NKF er i skrivende stund det 10. største 
medlemsforbundet i NIF og kan vise til nærmere 
41 000 enkeltmedlemmer tilknyttet de 5 seksjoner 
(avdelinger). Ca. 450 klubber/grupper har 
medlemskap i NKK.

Begrunnelse for forslaget:  
Gjeldende ordlyd mangler tydeliggjøring av autonomien til særidrettene. Videre for å gjøre det enklere for 
internasjonale til å forstå hensikten. 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men foreslår at dette blir et oversendelsesforslag til det nye 
forbundsstyret som får tingets tillit. Nærmere begrunnelse følger under sak 4.1.6. 

https://drive.google.com/file/d/1ZC2FaGiWPB8rR17eBLH5VFm4WTRBIzc_/view?usp=sharing
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/organisasjonsnorm/
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Sak 4.1.2 Code of conduct for tillitsvalgte og ansatte 
 
Forslag til vedtak:  
Forbundstinget 2021, velger å vedta justeringer av Code of conduct for tillitsvalgte og ansatte, iht vedlagt 
tekst under. Forbundstinget mener ny ordlyd på en bedre måte beskriver hvordan en ønsker åpenhet og 
vern av forbundets verdiger: 
 

Gjeldende ordlyd      Forslag til ny ordlyd 

Konfidensialitet og vern av forbundets verdier 

Tillitsvalgte og ansatte plikter å behandle sensitiv 
informasjon med aktsomhet og lojalitet, og i tråd 
med gjeldende regelverk slik som 
personopplysningsloven etc. 

Konfidensiell informasjon skal de ikke bringes til 
utenforstående. Med utenforstående forstås som 
enhver person som ikke har legitimt behov for 
informasjonen/opplysningene for å utføre sitt 
virke. 

Tillitsvalgte og ansatte plikter å ta vare på NKFs 
verdier, både materielle og immaterielle, slik som 
økonomiske midler, eiendommer, avtaler, 
systemer, medlemsdatabaser, personlige 
opplysninger etc. 

Åpenhet og vern av forbundets verdier 

NKF med sine tillitsvalgte, ansatte og medlemmer 
skal jobbe for meroffentlighet. Med dette menes å 
sikre god innsikt i forbundets arbeid. 

Alt arbeid i forbundet skal tåle offentlig lys og 
debatt og bidra til en åpen og inkluderende idrett.  

Tillitsvalgte og ansatte plikter å behandle sensitiv 
informasjon med aktsomhet og lojalitet, og i tråd 
med gjeldende regelverk. Med sensitiv 
informasjon menes personopplysninger og 
forretningshemmeligheter. 

 

 
Begrunnelse for forslaget:  
For å tilstrebe meroffentlighet, åpenhet og inkludering. 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men foreslår at dette blir et oversendelsesforslag til det nye 
forbundsstyret som får tingets tillit. Nærmere begrunnelse følger under sak 4.1.6. 
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Sak 4.1.3 Etiske retningslinjer for organisasjonen  
 
Forslag til vedtak:  
Forbundstinget 2021, velger å vedta justeringer av Etiske retningslinjer for organisasjonen iht vedlagt tekst 
under. Forbundstinget mener ny ordlyd på en bedre måte beskriver hvordan varslingssaker skal behandles i 
forbundet 
 

Gjeldende ordlyd     Forslag til ny ordlyd 

5. Varsling 

NKF ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er 
aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. I 

NKF skal slike varsler gå til nærmeste overordnete, 
som så sørger for at slike varsler følges opp. 
Opplever eller observerer du kritikkverdige 
forhold, bør du si fra om dette. Med kritikkverdige 
forhold menes brudd på regelverk eller brudd på 
tydelig kommuniserte interne retningslinjer. Slik 
varsling er bra for NKF, fordi kritikkverdige forhold 
kan rettes opp. 

 

 

5. Varsling 

NKF skal jobbe for sikre åpenhet og at det er trygt 
å reise kritikk. 

Varslinger krever et kompetent og uavhengig 
organ. 

Varslingssaker skal behandles i et eget uavhengig 
utvalg. Utvalgets medlemmer skal representere 
bredden i forbundet både alder, kjønn, geografisk 
og særidrettene.  

Varsler skal sendes inn via en egen varslingskanal 
og sikre berørte parter en objektiv saksbehandling.

 
Begrunnelse for forslaget:  
I samsvar med saksinnlegg med forslag om å opprette eget utvalg som saksbehandler varslingssaker. 
Formålet er å sikre alle parter tilknyttet en varslingssak korrekt og objektiv saksbehandling. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men foreslår at dette blir et oversendelsesforslag til det nye 
forbundsstyret som får tingets tillit. Nærmere begrunnelse følger under sak 4.1.6. 
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Sak 4.1.4 Varsling 
 
Forslag til vedtak:  
Forbundstinget 2021, velger å vedta justeringer av reglende rundt varsling iht vedlagt tekst under. 
Forbundstinget mener ny ordlyd på en bedre måte beskriver hvordan varslingssaker skal behandles i 
forbundet 
 
Gjeldende ordlyd 

Varsling 

Det er viktig å være bevisst at varsling er bra både 
for Norges Kampsportforbundet og for samfunnet, 
fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk 
som er villige til å varsle er en viktig ressurs for 
NKF. 

Varslingsplakat, retningslinjer for trygg kampsport, 
rutiner for varsling og varslingsskjema finnes på 
https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-
personvern/varsling/ 

Det er nærmeste leder som håndterer varslinger 
såfremt vedkommende ikke selv er omfattet av 
varselet. Da må varselet gå til overordnet. Gjelder 
varselet tillitsvalgte er det styreleder som er rette 
adressat. Gjelder varselet styrelederen selv må 
varselet gå til nestleder/styret for øvrig. 

Varslinger til NKF via varslingsskjemaet blir 
videreformidlet til rette vedkommende inkl. råd og 
hjelp. 

Forslag til ny ordlyd 

Varsling 

Det er viktig å være bevisst at varsling er bra både 
for Norges Kampsportforbundet og for samfunnet, 
fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk 
som er villige til å varsle er en viktig ressurs for 
NKF. 

Varslingsplakat, retningslinjer for trygg kampsport, 
rutiner for varsling og varslingsskjema finnes på 
https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-
personvern/varsling/ 

3. og 4. ledd endres til:  

Varslingssaker skal behandles i et eget uavhengig 
utvalg. Utvalgets medlemmer skal representere 
bredden i forbundet både alder, kjønn, geografisk 
og særidrettene.  

Varsler skal sendes inn via en egen varslingskanal 
og sikre berørte parter en objektiv saksbehandling.

Saksbehandleren må vurdere sin egen habilitet, jf. 
NIFs lov §2-7 og en habilitetsvurdering skal følge 
med hver sak

Begrunnelse for forslaget:  
For å samsvare med endringen i ordlyden i Etiske retningslinjer for organisasjonen og avsnittet om varsling. 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men foreslår at dette blir et oversendelsesforslag til det nye 
forbundsstyret som får tingets tillit. Nærmere begrunnelse følger under sak 4.1.6. 
 

 

 

 

 
 

https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-personvern/varsling/
https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-personvern/varsling/
https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-personvern/varsling/
https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-personvern/varsling/
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Sak 4.1.5 Seksjonsstyre 
 
Forslag til vedtak:  
Forbundstinget 2021, velger å vedta justeringer av seksjonsstyrets ansvar iht vedlagt tekst under. 
Forbundstinget mener ny ordlyd på en bedre måte beskriver hva som er seksjonsstyrets ansvar. 
 
Gjeldende ordlyd 

 
Seksjonsstyre 
Norges Kampsportforbund er organisert med 
lovpålagte seksjoner.  

Seksjonene er en del av forbundets 
sentralorganisasjon og er dermed ikke selvstendige 
organisasjonsledd. Det betyr i praksis at de til 
enhver tid er underlagt forbundsstyrets 
beslutninger. 

Det er imidlertid praksis at seksjonsstyrene har 
relativt vide fullmakter innenfor beslutninger som 
omhandler egen idrett og aktiviteter knyttet til 
denne. 

Hvert seksjonsstyre får sekretærhjelp av 
administrasjonen som bistår i forberedelse av 
saker til seksjonsstyremøtene, på samme måte 
som generalsekretæren bistår forbundsstyret. 
Dette fremgår også av forretningsordenen. 

Seksjonenes oppgaver fremgår av egen 
mandat/instruks fastsatt av forbundsstyret 
(vedlegg 2 i disse organisasjonsnormene) og er på 
mange måter forbundets utøvende enhet for de 
enkelte idrettene. 

Forslag til ny ordlyd 

 
Seksjonsstyre 
Norges Kampsportforbund er organisert med 
lovpålagte seksjoner.  

Seksjonsstyrene er rådgivende organer overfor 
forbundsstyret i forhold til sin idrett og er videre 
utøvende organer i sin idrett innen fullmakt 
fastsatt av forbundsstyret.  

Det er imidlertid praksis at seksjonsstyrene har 
relativt vide fullmakter innenfor beslutninger som 
omhandler egen idrett og aktiviteter knyttet til 
denne. 

Hvert seksjonsstyre får sekretærhjelp av 
administrasjonen som bistår i forberedelse av 
saker til seksjonsstyremøtene, på samme måte 
som generalsekretæren bistår forbundsstyret. 
Dette fremgår også av forretningsordenen. 

Seksjonenes oppgaver fremgår av egen 
mandat/instruks fastsatt av forbundsstyret 
(vedlegg 2 i disse organisasjonsnormene) og er på 
mange måter forbundets utøvende enhet for de 
enkelte idrettene.

Begrunnelse for forslaget:  
For å synliggjøre seksjonenes rolle i forhold til Forbundsstyret og understreke seksjonenes faglige 
betydning.

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men foreslår at dette blir et oversendelsesforslag til det nye 
forbundsstyret som får tingets tillit. Nærmere begrunnelse følger under sak 4.1.6. 
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Sak 4.1.6 Seksjonslederen rolle 
 
Forslag til vedtak:  
Forbundstinget 2021, velger å vedta justeringer av seksjonsleders og nestleders rolle iht vedlagt tekst 
under. Forbundstinget mener ny ordlyd på en bedre måte beskriver hvem som skal representere seksjonen 
i forbundsstyret. 
 
Gjeldende ordlyd 

Seksjonslederens viktigste oppgaver er å lede 
seksjonsstyremøtene og fungere som bindeledd 
mellom seksjonsstyret og forbundsstyret. 
Nestleder fungerer som seksjonsleders 
stedfortreder ved behov. 

Seksjonsleder må ta et særlig ansvar for oppfølging 
og praktisering av forbundets organisasjons-
normer (spilleregler for organisasjonen). 

Forsalg 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. 

Seksjonsleder må ta et særlig ansvar for oppfølging 
og praktisering av forbundets organisasjons-
normer (spilleregler for organisasjonen).

 
Begrunnelse for forslaget:  
For å sikre at seksjonene bidrar med tilstrekkelig faglig kompetanse inn i forbundsstyret. 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men foreslår at dette blir et oversendelsesforslag til det nye 
forbundsstyret som får tingets tillit.  

 
Det framgår av innledningen i organisasjonsnormene at disse er vedtatt av forbundsstyret. Dette er ikke 
foreslått endret i klubbens forslag og fører derfor til et misforhold. Det følger av NKFs lover §21 at «NKF 
ledes og forpliktes av forbundsstyret som er NKFs høyeste myndighet mellom tingene.».  
 
Dersom organisasjonsnormene vedtas av tinget innskrenker det forbundsstyrets myndighet til å kunne 
gjøre endringer ved behov. Siden det er 2-årige tingperioder i forbundet vil dette være både 
uhensiktsmessig og upraktisk. Det pålegger tingdelegater mer å følge opp og ta stilling til på framtidige 
ting samt at det kan bli vanskeligere å rekruttere styremedlemmer når deres handlingsrom innskrenkes. 
Organisasjonen er basert på at styret som velges gis tillit til å ordne med bl.a. organisasjonsnormer, 
regelverk, personalforhold, m.m.  
 
Forbundsstyret ser imidlertid at det er flere gode innspill i teksten som er innsendt og foreslår derfor at 
forslaget oversendes det nye forbundsstyret. 
 

 

 

 

 

 

 

https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/organisasjonsnorm/
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Sak 4.2 Forslag fra Oslo taekwondo klubb og Romerike 
Shotokan karate klubb JSKA 
Innsendte identiske forslag følger av disse lenkene; https://drive.google.com/file/d/1OzWXPNv-
Q4jOpot1vMimLsnQMwrd4Ny2/view?usp=sharing og 
https://drive.google.com/file/d/1wFQ46ApOsYY62kTHma5cjtj9OFKGuO1c/view?usp=sharing  
 
Revisjon av prosjekt Nytt medlemssystem 
 
Forslag til vedtak:  
Tinget godkjenner at det settes ned et utvalg som igangsettes full revisjon av prosjektet. 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. 
 
Begrunnelse for forslaget:  
Utvalg skal gjennomføre revisjon av prosjekt Nytt medlemssystem. Fra kravspek og anbud til inngåelse 
av kontrakt, oppstart av prosjektet, fremdrift, avvik, samarbeidet med NIF og tilhørende kontrakt. Total 
kartlegging av forholdet NKF og leverandør, leverandør sitt forhold til NIF og samhandlingen NIF og NKF.  
 
Totalkostnad for prosjektet er til nå ca 8 mill. NOK, det må sikres at det fullføres til det beste for 
medlemmene. En revisjon vil event. avdekke avvik jfr. kontrakten som angår begge parter. En revisjonen 
kan også gi grunnlag for reforhandling. 
 
Mål: Sikre at prosjektet fullføres og til mest mulig forutsigbar plan og merkostnad. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret er ikke uvillig til at det nedsettes et utvalg som får seg forelagt alle opplysninger knyttet 
til prosjektet. Saken foreslås oversendt det nye styret. Imidlertid ble prosjektet overtatt i april 2020 av 
Norges idrettsforbund (NIF) og sluttføres følgelig av NIF. Et ev. utvalg vil ikke ha mandat ift. NIF men må 
avgrenses til å se på hva NKF har gjort fram til NIF overtok, dersom tinget har behov for det. 
 
Til orientering har NIF etter inngått avtale med NKF overtatt prosjektet innenfor rammen av Idrettens 
Medlems System (IMS). Dvs. NIF tar ansvar for å sluttføre NKFs medlemssystem innenfor 
kravspesifikasjonen og avtalen med Albatross IT consultants (AITC) og at kostnadene sluttet å løpe for 
NKF etter avtaleinngåelse i april 2020.  

Som det framgår av regnskapene til forbundstingets del 1 i fjor er kr. 3,6 mill. belastet i 2018 og 4,25 
mill. i 2019 inkl. mva. Det framlegges regnskap på kommende ting for 2020 som da viser de siste 
kostnader knyttet til medlemssystemet (driftskostnader) på kr. 240.278,-  = totalt kr. 8 mill. NKF vil ikke 
ha drifts- og vedlikeholdskostnader i det videre men vil få et system med skreddersøm for kampsport og 
med markedets rimeligste AvtaleGiro løsning. 

Avtalen med NIF sikrer at vårt medlemssystem med skreddersøm for kampsport også er i 
overensstemmelse med IMS. Det er flere fordeler for NKF i avtalen med NIF utover at NIF tar alle 
kostnader med videreutvikling, drift og support, herunder også en payback avtale som utløses via 
Microsoft Azure. Avtalen har vi forpliktet oss til ikke å offentliggjøre, men et ev. utvalg må gjerne få se 
denne og selv gjøre seg opp en formening om det er noe som burde og kunne vært gjort annerledes i 
prosjektet, dersom tinget ønsker dette. 

Dersom et utvalg skal nedsettes bør det velges av tinget for å være uavhengig, framfor at forbundsstyret 
skal nedsette det. Forslaget fra Oslo TKD inneholder ikke noe om dette. 

https://drive.google.com/file/d/1OzWXPNv-Q4jOpot1vMimLsnQMwrd4Ny2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzWXPNv-Q4jOpot1vMimLsnQMwrd4Ny2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFQ46ApOsYY62kTHma5cjtj9OFKGuO1c/view?usp=sharing
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Sak 4.3 Forslag fra Bærum kampsport klubb 

Innsendte forslag følger av denne lenken; 
https://drive.google.com/file/d/1b4YfnvP6v2t249Q7R4rt7xNuy9fjKrSo/view?usp=sharing  

Bokettersyn – Opprettelse av økonomisk kontrollutvalg for kvalitetssikring av 
rutiner  
 
Forslag til vedtak:  
Tinget godkjenner opprettelse av et eget kontrollutvalg som skal gjennomføre et bokettersyn at 
forbundets regnskap for de 5 siste årene. Hvis det ved gjennomgangen viser seg behov for å gå lenger 
tilbake i tid, bla. hvis det oppdages misligheter eller gjentagende bruk/forbruk/ misbruk av forbundets 
midler og medlemmenes penger eller gjentagende feil ved bokføring og rapportering skal utvalget selv 
vurdere nødvendigheten av ytterligere flere års kontroll og ettersyn.  
 
Kontrollutvalget skal bestå av personer med faglig økonomisk kompetanse valgt og sammensatt i en 
gruppe av medlemmer i forbundets seksjonsstyrer/grenkomiteer eller andre faglige personer disse 
velger som er egnet. Ved å bruke idrettens egne krefter unngår man en økonomisk belastning ved å 
innhente eksterne. Gruppen skal bestå av fra 3-5 personer. Utvalget skal arbeide med mål om å følge 
NIFS regler for regnskap og revisjon. Gruppen skal også ha som mål å kvalitetssikre rutiner og eventuelt 
utarbeide nye for ettertiden.  
 
Begrunnelse for forslaget:  
Etter flere henvendelser fra medlemmer, styremedlemmer og andre knyttet til Kampsportforbundet 
med spørsmål til økonomiske disponeringer i forbundet samt manglende noteføringer i Forbundets 
årsregnskaper år etter år ser vi behovet for en kontrollert gjennomgang av økonomien i forbundet.  
Det er medlemmenes penger som benyttes og kontrollutvalget skal se til at bruken virkelig kommer 
medlemmene til gode og er rettet mot målet om økt aktivitet.  
Vi er kjent med at midler fra bla. OLT er tildelt på feil grunnlag i søknader fra forbundets administrasjon 
og at prosjektmidler fra bla. Sparebankstiftelsen gjennom flere år ikke kan gjøres rede for. Altså tildeling 
av midler som skal gå til utvikling av konkurranseidretten er blitt borte i det store sluket uten at 
forbundet kan dokumentere bruken. 

I tillegg ble det avdekket et større underslag i 2018 knyttet til midler det tidligere har blitt stilt spørsmål 
om uten at forbundet har reagert eller tatt henvendelser alvorlig. Det har i flere år blitt kritisert dårlige 
rutiner rundt rapportering både til styrende ledd men også til klubber og deres økonomiansvarlige. Alt i 
alt rutiner som har gjort det vanskelig å få god oversikt over bruk av midler.  
Mål/tiltak: Det skal opprettes et eget kontrollutvalg bestående av 3-5 kompetente personer som skal 
gjennomføre et bokettersyn for minimum 5 år tilbake i tid, og som skal kvalitetssikre og eventuelt 
utarbeide nye rutiner for kontroll og rapportering. Rutinen skal også sørge for kvalifisert rapportering til 
medlemmenes tillitsvalgte, samt oversiktlige og transparente regnskap for forbundet hvor bruken av 
midler og tildelinger tydelig gjøres. 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men viser til at alle særforbund i NIF er lovpålagt å ha egne 
tingvalgte kontrollutvalg som er rette instans å ta opp forbundets disposisjoner og rutiner med. I tillegg 
er Skatteetaten rette organ for ev. bokettersyn, jf. https://regnskapshjelp.no/fagstoff/bokettersyn-eller-
kontrollbesok-av-skatteetaten.  

Det er de tillitsvalgte innen forbundet sentralt som er satt til å forvalte forbundets økonomiske 
disposisjoner innen gjeldende lover og regler. Det avleveres jevnlige regnskapsrapporter til disse på flere 
nivåer og regnskapene bokføres av Idrettens Regnskapskontor (IRK) i Visma Financials. Mange 
tillitsvalgte har god kompetanse innen økonomistyring og regnskapene er enstemmig godkjent. 

https://drive.google.com/file/d/1b4YfnvP6v2t249Q7R4rt7xNuy9fjKrSo/view?usp=sharing
https://regnskapshjelp.no/fagstoff/bokettersyn-eller-kontrollbesok-av-skatteetaten
https://regnskapshjelp.no/fagstoff/bokettersyn-eller-kontrollbesok-av-skatteetaten
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Årsregnskapene i Norges Kampsportforbund fremlegges for forbundstinget med seksjonsmøter som er 
klubbenes egne organer og forbundets øverste myndighet. For perioden frem t.o.m. 2019 er 
regnskapene revidert og godkjent. For 2020 blir de lagt frem på dette forbundstinget, etter forutgående 
revisjon og kontrollhandlinger. Det er i alle år levert rene revisjonsberetninger. 

Innsyn i rapporter til Olympiatoppen (OLT) og i regnskap på bilagsnivå er det begrenset innsyn. Dette 
skyldes GDPR/personvernhensyn. NKF er ikke underlagt offentlighetsloven eller rigget for innsyn på 
dette nivået, men har likevel gitt f.eks. Dagbladet adgang til dette så langt praktisk mulig etter at det ble 
skriverier i fjor sommer om Bærum kampsport klubbs varslingssak, jf. 
https://www.dagbladet.no/sport/nif-frikjenner-kampsportforbundet/72839670. I nevnte sak ble NKF 
frikjent av NIF/OLT.  

NKF ønsker å bidra til åpenhet, men da innenfor de lovpålagte rammer. Forbundsstyret kjenner seg ikke 
igjen i at det har vært mange henvendelser fra medlemmer, styremedlemmer og andre knyttet til 
Kampsportforbundet med spørsmål til økonomiske disponeringer i forbundet. Dette har vært noen få 
gjengangere som alle har blitt tatt på alvor og fått svar på sine henvendelser. Styret kan heller ikke se at 
det har vært manglende noteføringer i regnskapene, snarere tvert imot.  

Dersom et utvalg skal nedsettes bør det velges av tinget for å være uavhengig, framfor at forbundsstyret 
skal nedsette det. Forslaget fra Bærum kampsport klubb inneholder ikke noe om dette.  

Kontrollutvalgets uttalelse 
Kommentar til forslag om Bokettersyn – Opprettelse av økonomisk kontrollutvalg for kvalitetssikring 
av rutiner 

Kontrollutvalget vil ikke motsette seg et slikt forslag, skulle tinget velge å godkjenne dette. Kontroll- 
utvalget vil be om at et ev. vedtak utformes slik at det ikke er tvil om mandater/oppgaver hos 
eksisterende kontrollutvalg og det foreslåtte kontrollutvalget. Vi vil allikevel spørre om hvor realistisk 
det er å tro at dette kan gjennomføres som beskrevet.  Jfr sitater nedenfor; 

Mål/tiltak: Det skal opprettes et eget kontrollutvalg bestående av 3-5 kompetente personer som skal 
gjennomføre et bokettersyn for minimum 5 år tilbake i tid, og som skal kvalitetssikre og eventuelt 
utarbeide nye rutiner for kontroll og rapportering. Rutinen skal også sørge for kvalifisert rapportering til 
medlemmenes tillitsvalgte, samt oversiktlige og transparente regnskap for forbundet hvor bruken av 
midler og tildelinger tydelig gjøres. 

Kontrollutvalget skal bestå av personer med faglig økonomisk kompetanse valgt og sammensatt i en 
gruppe av medlemmer i forbundets seksjonsstyrer/grenkomiteer eller andre faglige personer disse velger 
som er egnet. Ved å bruke idrettens egne krefter unngår man en økonomisk belastning ved å innhente 
eksterne. Gruppen skal bestå av fra 3-5 personer. 

Skal dette gjøres som beskrevet og etter intensjonen, så er dette slik vi ser det ikke en oppgave man tar 
over et par kvelder på fritiden.  Det må selvsagt gjøres en grundig vurdering av oppgaven, men vi tror at 
dette vil kreve fulltids innsats fra personer med revisjonskompetanse over en lengre periode (uker, 
kanskje måneder).   Dermed er det kanskje ikke realistisk å forvente at dette kan gjennomføres på 
dugnad?  Vi tror at man vil måtte kjøpe tjenesten eksternt. 

 

 

 

 

https://www.dagbladet.no/sport/nif-frikjenner-kampsportforbundet/72839670
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Sak 4.4 Forslag fra Bærum kampsport klubb 

Innsendte forslag følger av denne lenken; 
https://drive.google.com/file/d/1PnvIL5wxNCjO9Oyq5rxqB4LfYeoHDXQ4/view?usp=sharing  

Ansvar for utvikling av egen idrett skal ligge hos det organ Seksjonsstyre/ 
Grenseksjon som er valgt av medlemmene  
 
Forslag til vedtak:  
Tinget skal tilkjennegi og vedta at det er idrettene selv som er ansvarlig for sin «gren» og utviklingen av 
denne. All beslutningsmyndighet knyttet til aktivitet og konkurranse, herunder også valg av 
landslagstrener skal ligge hos «idretten» og ikke i administrasjonen.  
 
Administrasjonen skal være støttespillere ikke drivere. Forbundsstyret skal ha kontroll med økonomi og 
påse at budsjettoverskridelser unngås, samt sørge for at de får lettfattelige rapporter om 
konkurranseaktiviteten.  
 
Aktiviteten og kravet til utvikling skal styres av idrettene, og idretten skal selv styre sine egne budsjetter 
og bruk av midlene.  
 
Begrunnelse for forslaget:  
Flere idretter opplever at de ikke har beslutningsmyndighet over egen idrett. Herunder bruk av egne 
midler til økt aktivitet og konkurransesatsing, også toppidrettssatsing.  
 
Medlemmene velger seksjonsstyre/grenseksjoner med den oppfatning at det er disse organene som 
styrer deres idrett. Dette er ikke tilfellet og for konkurranseidrettene/grenene oppleves det at 
administrasjonen mer eller mindre har tatt over all styring og gjør som de selv vil med medlemmenes 
midler og mot medlemmenes valg. Etter flere år opplever flere av idrettene at de ikke blir lyttet til, og 
valgte organer som seksjonsstyre og grenkomite blir regelrett overkjørt ved beslutning om tiltak for å 
skape aktivitet og et positivt og voksende konkurransemiljø med satsing mot et toppidrettsnivå.  
 
Det skal være helt tydelig at rollene snus og at administrasjonen, herunder Sportsavdeling skal bistå 
idrettene og ikke omvendt. 

Mål/tiltak: Det skal tydeliggjøres i organisasjonskartet at Seksjonsstyrene/Grenseksjoner eller komiteer 
selv skal styre sin idrett, ha all beslutningsmyndighet og ansvar for egne budsjetter og bruk av midler. 
Rapportering om utvikling, resultater og bruk av midler går med jevne mellomrom til forbundsstyret og 
med åpen protokoll med tilgang for klubbene. 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget da det allerede er definert at seksjonene er delegert å ivareta det 
idrettsfaglige arbeidet i sin alminnelighet, jf. mandat i vedlegg 2 i organisasjonsnormene. NKFs landslag 
og toppidrett utgjør en smal og svært profesjonalisert del av NKFs virke og er derfor, i likhet med øvrige 
særforbund, delegert til administrasjonen med rapporteringsplikt til forbundsstyret (siden 2006). I tillegg 
følger det av samarbeidsavtalen med Olympiatoppen (OLT) at det kreves en styringsgruppe bestående 
av generalsekretær, toppidrettsansvarlig i forbundsstyret, sportssjef og landslagssjef for den enkelte 
idrett. OLT krever at særforbundenes toppidrett organiseres med sterk faglig styring, rekrutterings-
program/talentutvikling og fastlagte krav og utviklingsgrupper. Forbundsstyret har i kraft av sitt lov-
pålagte ansvar og myndighet vedtatt organisasjonsnormer med regulering av mandater og myndighet 
for de enkelte fagorganer og administrasjonen. Det er for øvrig utarbeidet mandat også for en 
toppidrettskomité som er påtenkt å ivareta seksjonsstyrenes behov for eierskap, jf. vedlegg 8 i normene. 

https://drive.google.com/file/d/1PnvIL5wxNCjO9Oyq5rxqB4LfYeoHDXQ4/view?usp=sharing
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/organisasjonsnorm/
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Sak 4.5 Forslag fra Bærum kampsport og Stavanger karate klubb 

Innsendte identiske forslag følger av disse lenkene; 
https://drive.google.com/file/d/1ITsdGq7YomJD8BQhRpawSLT7djH5c0il/view?usp=sharing og 
https://drive.google.com/file/d/1d0x-y23Hl94GsWXuHl9jDwuzlgHgOe7L/view?usp=sharing  

Eget utvalg som behandler varslingssaker  
 
Forslag til vedtak:  
Tinget godkjenner opprettelse av et eget domsutvalg og et eget ankeutvalg som blant  
annet skal behandle varslingssaken. Domsutvalget og ankeutvalget skal ha representant  
som speiler forbundets medlemmer iht. kjønn, alder, geografi og særidrett. Utvalgene skal  
også utarbeide rutiner for behandling av varsler som er i tråd med NIF.  
 
Begrunnelse for forslaget:  
Etter flere henvendelser fra medlemmer, både utøvere og tillitsvalgte, så illustrerer det  
manglende tillit til dagens ordning. Videre er det flere som ikke våger å melde inn varsler  
med fare for represalier da de har sett flere varslere bli straffes for sine handlinger og  
engasjement.  
 
Mål/tiltak: Det bør opprettes et eget utvalg som skal behandle varslingssaker. Utvalget skal  
bestå av parter fra de ulike særidrettene i forbundet. Varslinger skal tas alvorlig, uansett  
om det dreier seg om HMS, skjevfordeling, misbruk av trener-rollen, mobbing, trakassering eller annet.  
 
For å sikre begge parter i sakene en rettferdig behandling må det opprettes et styrende  
dokument i NKF, der man etablerer et utvalg, legger frem tydelige retningslinjer for  
saksgangen og behandling, samt indikerer hvilke kriterier som må legges til grunn for å sitte i dette 
utvalget. Direkte knyttet til retningslinjene og behandling av varslingssaker bør  
det også etableres et uavhengig ankeutvalg. NKF som forbund bør etterstrebe full åpenhet  
rundt sin drift. I dette ligger det at man som utøver eller klubb ikke skal være redd for å få  
sin sak prøvd eller å be om innsyn eller revisjon av seksjonen eller administrasjon. 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget men avventer NIFs varslingskanal og opplegg, jf. info og 
begrunnelse under lovforslag 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ITsdGq7YomJD8BQhRpawSLT7djH5c0il/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d0x-y23Hl94GsWXuHl9jDwuzlgHgOe7L/view?usp=sharing
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Forslag/saker som angår NKFs lover (krever 2/3 flertall) 
 

Sak 4.6 Forslag fra Lørenskog karate klubb og Bærum kampsport  
Innsendte forslag følger av disse lenkene;  
Lørenskog KK: https://drive.google.com/file/d/1B5umfs8TZhqupMbpPWGQG2ZUrF4rozCz/view?usp=sharing   

Bærum kampsport: https://drive.google.com/file/d/1OAWYYQEjnzo0UI6QyPldNlX_1Wbr-ueS/view?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1B5umfs8TZhqupMbpPWGQG2ZUrF4rozCz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAWYYQEjnzo0UI6QyPldNlX_1Wbr-ueS/view?usp=sharing
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Begrunnelse 
Bakgrunnen for ønsket tillegg/ending i loven er på bakgrunn av:  
 
• Kvalitetssikre at utgiftene samsvarer med drift i aktuell seksjon. (De som driver seksjonen og har 
ansvar for budsjettet har best nærhet til og kjennskap til utgiftene). Med ansvar bør man også ha styring 
og kontroll. Dette vil forhåpentligvis bistå og være til hjelp for administrasjonen også.  

• betraktelig merarbeid ved oppfølging av korrigeringer som foretas som følge av utbetalingsfeil.  
  
 
For overkommelig belastning på de frivillige, og forutsigbarhet for administrasjonen, ser vi for oss at 
man innarbeider en rutine for ukentlig liste for gjennomgang, avklaring og godkjenning. 

 

Forbundstyrets innstilling:  
Styret støtter ikke forslaget. Foreslåtte tillegg går ut på at leder/nestleder i seksjon/grenkomité skal 
kvalitetsikre/godkjenne seksjonens/grenens utgifter før de betales samt etablere prosedyrer for 
godkjenning av løpende utbetalinger. Forbundsstyret har imidlertid vedtatt en fullmaktsmatrise som 
regulerer forholdene. Det er administrasjonen som foretar alle bestillinger og konterer, attesterer og 
anviser betalinger for forbundet med seksjoner i sin helhet. Attestasjonsliste forelegges revisor årlig. 
Dette er generalsekretærens ansvar og følger av stillingen. President godkjenner/avviser ev. utgifts-
refusjoner fra generalsekretæren. Utover det som allerede følger av lovens kap. 3 om økonomi 
reguleres øvrige økonomiske forhold av forbundsstyret gjennom fullmaktsmatrisen og general-
sekretærens stillingsinstruks. Alle seksjoner og komiteer er underlagt forbundsstyrets 
instruksjonsmyndighet og det blir et misforhold ift. lovens § 21 hvor det bl.a. framkommer følgende;  

«c) Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 
fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at NKF har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.» og «NKF ledes 
og forpliktes av forbundsstyret som er NKFs høyeste myndighet mellom tingene.» 
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Sak 4.7 Forslag fra Oslo taekwondo klubb 
Innsendte forslag følger av denne lenken; 
https://drive.google.com/file/d/1rIBtg1wdaTXxw9rs7gtwMlTCYQqmmck7/view?usp=sharing  
 
§ 22 Utvalg/komiteer   
(Hele lovteksten under §22 kan leses i ovennevnte lenke eller på NKFs nettside for lovene). 
 

(5) Seksjonsmøtene skal: 

1. Konstituering; 
1. Godkjenne de frammøtte 

representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og 

forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) 

samt to representanter til å 
underskrive protokollen. 

2. Behandle beretning for seksjonen. 
3. Behandle seksjonens regnskap i revidert 

stand. 
4. Behandle innkomne forslag og saker. 
5. Fastsette evt. kontingent og avgifter. 
6. Behandle langtidsplan (seksjonens 

programerklæring) og langtidsbudsjett. 
7. Innstille følgende verv til seksjonsstyrene: 

1. Leder og nestleder 
2. Tre styremedlemmer og to 

varamedlemmer 
3. Innstilling av representant til 

forbundsstyret 
4. Valgkomité med leder, to 

medlemmer og ett varamedlem 

(5) Seksjonsmøtene skal: 

1. Konstituering; 
1. Godkjenne de frammøtte 

representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og 

forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) 

samt to representanter til å 
underskrive protokollen. 

2. Behandle beretning for seksjonen. 
3. Behandle seksjonens regnskap i revidert 

stand. 
4. Behandle innkomne forslag og saker. 
5. Fastsette evt. kontingent og avgifter. 
6. Behandle langtidsplan (seksjonens 

programerklæring) og langtidsbudsjett. 
7. Innstille følgende verv til seksjonsstyrene: 

1. Leder og nestleder 
2. Tre styremedlemmer og to 

varamedlemmer 
3. Innstilling av representant til 

forbundsstyret 
4. Valgkomité med leder, to 

medlemmer og ett varamedlem 
 
5. varslingsutvalg 
NKF skal jobbe for sikre åpenhet og at det er trygt å 
reise kritikk. 

Varslinger krever et kompetent og uavhengig organ. 

Varslingssaker skal behandles i et eget uavhengig 
utvalg. Utvalgets medlemmer skal representere 
bredden i forbundet både alder, kjønn, geografisk 
og særidrettene.  

Varsler skal sendes inn via en egen varslingskanal 
og sikre berørte parter en objektiv saksbehandling. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1rIBtg1wdaTXxw9rs7gtwMlTCYQqmmck7/view?usp=sharing
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/interne-lover/nkfs-lover/
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Begrunnelse: 
Formålet er å sikre alle parter tilknyttet en varslingssak korrekt og objektiv saksbehandling. 
Varslingssaker skal behandles i et eget uavhengig utvalg. Utvalgets medlemmer skal representere 
bredden i forbundet både alder, kjønn, geografisk og særidrettene.  

Varsler skal sendes inn via en egen varslingskanal og sikre berørte parter en objektiv saksbehandling. 

Saksbehandleren må vurdere sin egen habilitet, jf. NIFs lov §2-7 og en habilitetsvurdering skal følge med 
hver sak. 

Forbundstyrets innstilling:  
Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget men finner det hensiktsmessig å avvente Norges 
idrettsforbunds varslingskanal. NKF bør være på linje med NIFs strategi og planer på området som er å 
innføre felles varslingskanal ila. 2021 for hele idretten og med lik opplæring for å håndtere varslinger, jf. 
NIFs rapport for en etisk og trygg idrett kap. 3 s. 38-45, jf. 
https://drive.google.com/file/d/1tZ_x05yvXkcWY7PrkFwua-q2d3kJclTB/view?usp=sharing. 

 

For øvrig vises det til Idrettsforbundets Håvard Øvregårds uttalelser i VG i 2020; «Kampsportforbundet 
er et av de forbundene som virkelig har tatt dette på alvor. De fortjener anerkjennelse for deres innsats 
både i forebygging og håndtering av overgrep, sier han. 
Øvregård viser til hvordan kampsportforbundet har innført en varslingskanal, var tidlig ute med å 
prøve ut egen e-læring på temaet, og gjennom sin lisensordning for trenere har mulighet til å reagere og 
dra inn lisens for trenere med uønsket atferd.» 
https://www.vg.no/sport/i/56npj6/kampsport-president-om-overgrepstall-vi-har-mye-aa-jobbe-med 
 
Dersom et utvalg skal nedsettes bør det velges av tinget for å være uavhengig, framfor at forbundsstyret 
skal nedsette det. Forslaget fra Oslo TKD inneholder ikke noe om dette. 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1tZ_x05yvXkcWY7PrkFwua-q2d3kJclTB/view?usp=sharing
https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-personvern/varsling/
https://www.vg.no/sport/i/56npj6/kampsport-president-om-overgrepstall-vi-har-mye-aa-jobbe-med
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Sak 4.8 Forslag fra forbundsstyret   
Norges Kampsportforbunds lover ble oppdatert ved årsskiftet 2020 som følge av 
Idrettsforbundets endringer av lovnormer for særforbund, jf. 
https://kampsport.no/forbund/norges-kampsportforbunds-lover-oppdatert/  

Forbundsstyret fremlegger noen mindre endringsforslag i loven samt revisjon av 
markedsbestemmelsene. Forslagene utgjør en ytterligere harmonisering til NIFs lovnorm for 
særforbund samt juridisk oppdatering og tydeliggjøring av markedsbestemmelser (iht. 
forbundsstyrets vedtak 70/2020). 

Lovendringer som foreslås berører følgende paragrafer; 

§2 (4), §17 og §21 samt markedsbestemmelsene i sin helhet. 

Både ny og gammel lovtekst framgår på de neste sidene.  

 
Forbundsstyrets innstilling:  
Styrets lovendringsforslag med markedsbestemmelser vedtas. 
 
 
4.8.1 Lovendringsforslag med begrunnelser 
 
§ 2 Organisasjon 

 

Begrunnelse; 

Begrepet «fleridrettsforbund» benyttes ikke lenger i NIFs lov og foreslås derfor endret. 

 
§ 17 Forbundstingets oppgaver 

 

 

https://kampsport.no/forbund/norges-kampsportforbunds-lover-oppdatert/
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2020/06/FS-m%C3%B8te-10-2018-2020-ny.pdf
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Begrunnelse; 

Det framgår i siste setning at styret skal ha styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. Da blir 
det overflødig å ha med ungdomsrepresentant i kulepkt. 2 under pkt. a). 

Det er etablert praksis at tinget velger en representant fra hver av seksjonenes valgkomiteer til tingets 
valgkomité, dermed fem til sammen. Lovteksten regulerer fire stk. og det er derfor tilført «minst» to 
medlemmer for at dette skal gå opp. 

Styret mener det er lettere å sikre styremedlemmer under 26 år dersom dette kravet også gjelder i 
valgkomiteen. Av praktiske hensyn foreslås at dette pkt. gjelder f.o.m. neste ordinære forbundsting. 

 

 

Begrunnelse; 

Dette er kun en tydeliggjøring av forbundsstyrets ansvar. Det følger allerede av NKFs lover § 22-4 (4) at 
seksjonsmøtene skal innstille sitt seksjonsstyre til forbundsstyrets godkjenning. Årsaken til dette er at 
forbundsstyret er høyeste myndighet mellom tingene med ansvar for helhetlig drift og instruksjons-
myndighet ift. alle underordnete organer. Seksjonenes selvråderett (autonomi) er imidlertid viktig å 
hensynta for forbundsstyret så langt praktisk mulig.  
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4.8.2 Revisjon av markedsbestemmelser 
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5.1 Langtidsplan  
 

Forbundsstyret fremlegger forslag til ny strategiplan. Planen bygger direkte på 
Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal», jf. 
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/    

 

Virksomhetsidé, visjon og verdier videreføres uendret fra forrige langtidsplan. 

 

Virksomhetsidé 
En virksomhetsidé skal si noe om hva forbundets formål og eksistensgrunnlag er. En virksomhetsidé skal belyse hva som er 
forbundets primære hensikt, og gjennom dette også sette en grense for hva forbundet ikke skal jobbe med.  

NKF skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og livslang idrettsglede for enkeltmedlemmene.  NKF skal 
representere sine medlemmers interesser i nasjonale og internasjonale sammenhenger. 
 

 

Visjon:  
En visjon skal fungere som organisasjonens overbyggende ambisjon. Den skal sette kursen for hva som 
er viktig og hvilken retning organisasjonen ønsker å bevege seg.  
 

Vi skaper mestring!  

NKF skal skape mestring for medlemmene, enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse!  

 

 

Verdier: 
NKFs virksomhet skal tuftes på følgende verdier; 

 * Trygghet    * Samhold    * Respekt   

Utøvere, trenere og ledere innen kampsport har et ansvar for å etterleve NKFs verdier både på og 
utenfor idrettsarenaen. Hvordan verdiene skal etterleves i praksis fremgår på neste side. 

 

 

 

  

2 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
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Verdier i praksis 
Vi ønsker at våre verdier skal gjenkjennes i både aktiviteten og i organisasjonsarbeidet vårt. Derfor har vi 
utdypet og eksemplifisert hvordan verdiene skal etterleves både når aktiviteten 
bedrives(aktivitetsverdier) og når man er jobber med klubbdrift eller andre oppgaver i vår 
organisasjon(organisasjonsverdier).  

Trygghet Organisasjons-
verdi 

Trygghet innebærer å ha tilhørighet i et velfungerende og sosialt 
fellesskap.  

Det skal praktiseres nulltoleranse for enhver form for diskriminering og 
trakassering i idretten.  Samspillet inne i klubbene og forbundet skal 
preges av inkludering og toleranse, som igjen fremmer trygghet og 
tilhørighet. Alle skal bli tatt godt imot, bli sett og hørt. Ingen skal 
oppleve ubehagelig press eller utnyttelse, eller bli irettesatt på 
uakseptabel måte.   

 Aktivitets-
verdi 

Trygghet er å oppleve et godt trenings- og konkurransemiljø.  

Trenere med kompetanse skal tilrettelegge for gode treninger med et 
trygt, inkluderende og sosialt treningsmiljø. All idrettslig aktivitet skal 
preges av idrettsglede og trivsel som fremmer læring, mestring og 
utvikling.  

Samhold Organisasjons-
verdi 

Samhold er å ha gjensidig forståelse og toleranse med hverandre.  

Dette legger grunnlaget for empati og godvilje overfor hverandre, 
takhøyde for meningsutvekslinger og aksept for demokratiske 
beslutninger. Godt samhold gir glede og harmoni og medvirker til å 
samles om felles mål. 

 Aktivitets-
verdi 

Samhold er å stå opp for hverandre, dele kunnskap og ha et godt 
samspill. 

Dette innebærer at man deler gleder og sorger på idrettsarenaen, 
oppmuntrer, bryr seg og gir hverandre energi.   

Respekt Organisasjons-
verdi 

Respekt vises gjennom aksept for andres kultur, religion og 
synspunkter.  

Når vi viser respekt, møter vi et annet menneske med samme holdning 
som vi selv ønsker å bli møtt med. Alle skal ha mulighet til å uttale seg 
og bli hørt.  

 Aktivitets-
verdi 

Respekt vises ved å anerkjenne andre utøvere, trenere, dommere og 
andre som våre likemenn/kvinner. 

Tilsvarende kan anerkjennelse for en annen persons handling eller 
prestasjon gis i form av en uttalt respekt, f.eks. ved bestått 
beltegradering, en konkurranseprestasjon eller et personlig valg som 
foretas. Å unne andre suksess og å heie på hverandre er en måte å vise 
respekt på.  
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LIVSLANG IDRETT 
  

MÅL FRA IDRETTEN VIL!  VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport) 

Idretten vil arbeide for et mangfoldig 
idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle 
idrettslige nivåer.  
 

Vi vil gi et mangfoldig 
aktivitetstilbud innen 
kampsport – med og uten 
konkurranser  

Vi skal dele gleden ved 
kampsport slik at flere 
rekrutteres og flere blir med 
lenger 

Vi skal gi barn og ungdom et 
velfungerende og utviklende 
treningstilbud   

Vi skal ha et tilpasset 
konkurransetilbud som 
stimulerer flere til å delta 

Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, 
basert på våre verdier.  
 

Vi vil ha kvalifiserte 
trenere/forbilder i alle 
medlemsklubber 

Vi skal ha godkjente/ lisensierte 
trenere i kampsportklubbene 

Vi skal ha dyktige og mange nok 
kurslærere/trener-veiledere til 
å gi et godt kurstilbud  

Vi skal sikre at våre trenere 
ivaretar deltakernes helse og 
sikkerhet  

Idretten vil skape et idrettstilbud som 
inkluderer og er tilrettelagt for alle.  
 

Vi vil skape et klasseløst og 
inkluderende kampsport-
tilbud  

Vi skal tilrettelegge for gode 
sosiale trenings- og 
konkurransemiljøer som sikrer 
tilhørighet samt nulltoleranse 
for enhver form for 
diskriminering og trakassering 

Vi skal tilrettelegge for at alle 
barn og unge som ønsker det 
får delta i klubbenes 
aktivitetstilbud 

Vi skal tilrettelegge for 
aktivitets- og konkurranse-
tilbud for parautøvere så langt 
som praktisk mulig 

BEDRE IDRETTSLAG 
  

MÅL FRA IDRETTEN VIL!  VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport) 

Idretten vil arbeide for et godt styresett 
karakterisert ved demokrati, åpenhet og 
ærlighet.  
 

Vi vil ha godt styresett innen 
kampsport 

Vi skal tilrettelegge for at 
tillitsvalgte kan få innsikt i og 
forståelse av egen organisasjon 

Vi skal ha regional oppfølging av 
styrearbeid og 
kompetanseutvikling 
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Vi skal stimulere til samarbeid 
mellom klubbene og med 
forbundet sentralt  

Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves 
som et meningsfullt fellesskap til beste for en 
selv, idrettslagets medlemmer og 
lokalsamfunnet.  
 

Vi vil at frivilligheten i 
kampsport bidrar til 
økonomisk og sportslig 
verdiskaping for klubbene 

Vi skal gjøre det enklere å være 
tillitsvalgt/frivillig 

Vi skal se og ta vare på de 
frivillige ildsjelene 

Vi skal formidle kurstilbud 
innen styrearbeid og 
kompetanseheving 

Idretten vil arbeide for at idrettslaget har 
økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan 
tilby medlemmer og lokalmiljø god 
idrettsaktivitet.  
 

Vi vil ha gode rammevilkår for 
klubbenes drift og utvikling 

Vi skal ha likebehandlings-
prinsipp for ressurs-fordelingen 
i forbundet 

Vi skal formidle verktøy og 
systemer for god økonomi-
styring  

Vi skal ha tydelig rolleavklaring 
mellom tillitsvalgte og ansatte 

BEDRE TOPPIDRETT 
  

MÅL FRA IDRETTEN VIL!  VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport) 

Idretten vil ha utøvere og lag i den absolutte 
verdensklasse, – de beste skal bli bedre.  
 

Vi vil utvide og styrke 
toppidrettskulturen i 
forbundet 

Vi skal ha ambisjoner på 
internasjonalt toppnivå 
(EM/VM/OL) 

Vi skal ha landslag som går 
foran og er ledende på «best 
practise» 

Vi skal kvalifisere for samarbeid 
med og støtte fra 
Oympiatoppen og kommersielle 
partnere 

Idretten vil ha flere utøvere og lag i 
verdenstoppen, – de beste skal bli flere.  
 

Vi vil ha flere konkurranse-
utøvere i forbundet både på 
topp og bredde 

Vi skal tilrettelegge for at flere 
kan kvalifisere seg til 
internasjonale mesterskap 

Vi skal prioritere taekwondo og 
karate, men også inkludere de 
øvrige konkurranseidrettene 

Vi skal samarbeide med 
regionale toppidrettssentre og 
skoler samt ha inter-nasjonale 
utvekslingsavtaler 
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Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til 
toppidrett på seniornivå, – skape utviklings-
muligheter for morgendagens 
toppidrettsutøvere.  
 

Vi vil ha utviklingsrettede 
treningsmiljøer frem til sr. 
nivå 

Vi skal veilede coacher, trenere 
og utøvere med bruk av 
utviklingstrapper   

Vi skal tilrettelegge for at 
konkurranseklubber har og 
bruker en sportslig plan 

Vi skal veilede utøvere ift. 
utdanning og karriere  

FLERE OG BEDRE 
IDRETTSANLEGG 

  

MÅL FRA IDRETTEN VIL!  VI VIL (i kampsport) VI SKAL (i kampsport) 

MÅL 1: Det skal bygges anlegg slik at all ønsket 
aktivitet kan gjennomføres.  
MÅL 2: Idrettslagenes kostnader ved bruk av 
anlegg skal reduseres. Anleggsbruk skal være 
gratis for barn og unge.  
MÅL 3: Idretten vil ta et miljøansvar ved 
planlegging, bygging og drift av anlegg.  
 

Vi vil oppnå styrket 
spillemiddelfinansiering for 
aktivitetssaler/kampsport-
anlegg 

Vi skal gi veiledning for 
anleggsprosesser 

Vi skal få flere klubber inn i 
spillemiddelfinansierte anlegg 

Vi skal kvalifisere for 
programsatsingsmidler og 
spillemidler til anlegg  

 

  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8f4dff2b14054a048fbf7c12d8133a30/idretten-skal_anlegg-2019-2023---endelig-utgave.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8f4dff2b14054a048fbf7c12d8133a30/idretten-skal_anlegg-2019-2023---endelig-utgave.pdf
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5.2 Langtidsbudsjett  
 

Langtidsbudsjettet er et rammebudsjett for hele forbundets virksomhet inkl. seksjoner. Dette bygger på 
seksjonsstyrenes egne forslag for sin seksjon. I tillegg kommer felleskostnadene for alle kampsportene 
som forbundsstyret forvalter til nettopp felles drift.  

Innenfor fellesdriften finansieres fellesutgifter som administrasjon/ledelse, utdanning/verdiarbeid, 
toppidrett/internasjonalt, IKT/forvaltning m.m. (som utgjør de største og faste kostnadene).  

Seksjonenes utgifter er i all hovedsak knyttet til arrangementer (arr. støtte, dommere- og funksjonærer 
samt representasjon/møter). 

For 2020 fikk NKF redusert rammetilskudd og det må påregnes ytterligere utflating eller reduksjon i 
framtiden. Dette som konsekvens av korona pandemien samt NIFs pågående revisjon av fordelings-
ordningene fra staten.  

Som følge av vedtatt arrangementsplan reduseres både inntekts- og utgiftssiden i seksjonene da disse 
inngår i arrangørklubbenes prosjekter. Seksjonene står igjen med netto kostnad på arrangørstøtte til 
klubbene. Arrangørklubbene vil da ha eierskap og prosjektledelse for sine arrangementer og får full 
uttelling for momskompensasjon.  

Avtalene med NKFs største sponsorer til toppidrett går også ut i 2021 og kan vanskelig forventes 
videreført.  

 

  Rammebudsjett 
  2021 2022 

Inntekter     
Salgsinntekter           (500 000)           (325 000) 
Tilskudd      (18 439 533)      (18 682 598) 
Andre inntekter        (8 580 799)        (8 690 500) 
Sum Driftsinntekter      -27 520 332       -27 698 098  

Kostnader     
Lønnskostnader        11 453 468         11 682 538  
Andre Kostnader          8 196 120           6 978 000  
Reisekostnader          6 417 758           5 940 248  
Reklame/annonser                45 000                 50 000  
Kontingenter/Gaver              270 700               220 000  
Tilskudd          2 525 000           2 305 000  
Forsikring m.m.          1 191 000           2 490 300  
Sum Driftskostnader       30 099 046        29 666 086  
Finansposter              (60 000)              (57 377) 
Resultat     2 518 715      1 910 611  

Samlet egenkapital er kr. 10.434.195,-  
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Felles drift og stordriftsfordeler 

Norges Kampsportforbund (NKF) er én juridisk enhet som forpliktes av sitt valgte forbundsstyre. 
Regnskap og budsjett er satt sammen av delregnskaper/budsjetter innenfor ulike regnskapsavdelinger 
for fellesdrift og seksjoner. Disse har innvirkning på hverandre med sine delresultater og må derfor sees 
i sammenheng som en helhet av forbundsstyret og forbundstinget. 

NKFs egenkapital består av fri egenkapital opparbeidet via fellesdriften samt seksjonenes opparbeidete/ 
tildelte egenkapital. Den samlete egenkapitalen er det forbundsstyret som forvalter og fremlegger 
disposisjoner for til forbundstinget, jf. regnskapet for 2020 i sak 3. 

Fjerning/reduksjon av fellesdriftens tjenester kan føre til at seksjonene må kompensere for dette og 
belaste egen økonomi. Da kan fellesdrift og stordriftsfordeler miste sin verdi og forbundet beveges mer i 
retning av oppsplitting av særidrettene i egne særforbund. NIF har imidlertid en policy på å begrense 
antall særforbund og anmoder derfor idretter/idrettsgrener til å finne sammen.  

Store og ekstraordinære fellestiltak kan kreve spleiselag, f.eks. slik som ved finansiering av 
medlemssystemet, ev. fremtidige kampsportgallaer/utdanningskonferanser og store tilskuddsordninger. 
Dette er vurderinger som må gjøres av forbundsstyret i et helhetlig perspektiv. 

I fellesdriften er det bl.a. tatt høyde for en million kroner til behovsprøvd tilskuddsordning for 
medlemsklubbene uavhengig av seksjon/idrett, konkurranseorientering eller ikke.  

Det er foretatt en omstilling i administrasjonen hvor effekten slår ut i denne perioden på lønns- og 
sosiale kostnader. I tillegg er det inngått avtale med NIF som sikrer vedlikehold, drift og support av 
framtidig medlemssystem.  

 

Avd. budsjett fellesdrift (inkl. administrasjon, utdanning og toppidrett) 

  Rammebudsjett Merknader/kommentarer 
  2021 2022  
Inntekter      
Salgsinntekter           (500 000)           (325 000) Mistet sponsorer, forsiktighetsprinsipp 
Tilskudd      (17 045 499)      (17 386 409) Pluss 2% 
Andre inntekter        (4 925 000)        (5 000 000) Redusert ift. tidligere gr. korona pandemien 
Sum Driftsinntekter      -22 470 499       -22 711 409   
Kostnader      
Lønnskostnader        11 453 468         11 682 538  Pluss 2% 
Andre Kostnader          5 943 120           5 000 000  Øremrk. kostnader 2021 utgår  
Reisekostnader          4 692 400           4 786 248  Pluss 2% 
Reklame/annonser                45 000                 50 000  FB adds 
Kontingenter/Gaver              250 700               200 000  Int. forbund., påmeldinger/startavg. toppidrett 
Tilskudd              500 000               500 000  Behovsprøvd tilskuddsordning 
Forsikring m.m.          1 056 000           1 050 000  Forsikringspremie 
Sum Driftskostnader       23 940 688        23 268 786   
Finansposter              (60 000)              (57 377)  
Resultat     1 410 189         500 000  Belastes øremrk. prosjektmidler samt toppidrett  
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6. Valg - innstillinger  
 

Sak 6.1 Forbundsstyre 
Valgkomiteens innstilling; 

President;     Tore Bigseth  Ålesund ju jitsu klubb 

1. visepresident   Line Gulbrandsen Værnes NTN taekwon-do klubb 

2. visepresident   Kjell G. Jacobsen Bergen Ikita karate klubb 

Styremedlem    Erling Mytting  Oslo taekwondo klubb 

Styremedlem    Anita Norheim Fana NTN taekwon-do klubb 

1. Varamedlem   Siv J.Fossum  Trondheim NTN taekwon-do klubb 

2. Varamedlem   Jørn Nørvåg  Kristiansand kendo klubb 

Presentasjoner utlegges på https://kampsport.no/organisasjon/forbundsting_info/  

I tillegg kommer en representant fra hver seksjon som må godkjennes av forbundstinget for å 
kunne inngå i forbundsstyret. 

Sak 6.2 Kontrollutvalg 
Valgkomiteens innstilling (gjenvalg); 

Medlem    Fiona Maclean Eide Fana NTN taekwon-do klubb 

Medlem    Øivind Mjelde  Stavanger ju jitsu klubb 

Varamedlem    Kjell Vidar Hantho Strand karate klubb 

Sak 6.3 Representanter til ting/møter i overordnete organisasjoner 
Valgkomiteens innstilling; 

Valgkomiteen foreslår at forbundsstyret får fullmakt til selv å oppnevne representanter til ting 
og møter.  

Sak 6.4 Valgkomité 
Forbundsstyrets innstilling;  

Valgkomiteen skal bestå av leder og minst 2 medlemmer samt 1 varamedlem. Forbundsstyret 
foreslår også denne gang at seksjonenes valgkomiteledere utgjør valgkomiteen for 
forbundstinget slik at valgkomitearbeidet totalt sett kan samordnes. Forslag på valgkomiteens 
leder avklares etter at valg er foretatt på seksjonsmøtene. Forslaget gjelder så langt dette er 
praktisk gjennomførbart i.f.t. NIFs kjønnskvoteringsbestemmelser. Dersom det ikke er 2 av 
hvert kjønn blant seksjonenes valgkomiteledere vil andre i seksjonens valgkomité bli foreslått.  

 

https://kampsport.no/organisasjon/forbundsting_info/
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Oversikt tillitsvalgte, ansatte og 
æresmedlemmer/hederstegn 

innehavere 
 

Forbundsstyret   

President Kjell Sivertsen Seiken karate klubb  

1. visepresident Line Gulbrandsen Værnes NTN taekwon-do klubb  

2. visepresident Øyvind Andreassen Bergen karate klubb  

Styremedlem Victoria B. Valner Christiania NTN taekwon-do klubb 
Styremedlem Terje Kårstad Stavanger ju jitsu klubb  

Styremedlem Jannikke Berger Bergen karate og kampsport klubb seksjonsleder karate 
Styremedlem Gitte Østhus (trukket seg) Oslo taekwondo klubb seksjonsleder taekwondo 
Styremedlem Per Christian Garnæs Asker NTN taekwondo klubb seksjonsleder ITF 
Styremedlem Rolf Magne Larsen Stavanger ju jitsu klubb seksjonsleder jujutsu 
Styremedlem Inger Wold  Aikikan Oslo  seksjonsleder fleridrett 
Styremedlem Gunnar Nordahl Norsk medlem av WKF/EKF  

Varamedlem Svanhild Sunde Trondheim karate klubb  

Varamedlem Torgeir Haukebø Molde NTN taekwon-do klubb  
    

Valgkomité   

Leder Trond Berg Tøyen taekwondo klubb  

Medlem Unni Stangnes Trondheim ju jitsu klubb  

Medlem Vidar Mjånes Os Kobudokan karate klubb  

Medlem Vegard Iversen Bergen NTN taekwon-do klubb  

Medlem Kine Skrimstad Romerike aikido klubb (Har trukket seg) 
    

Kontrollkomité   

Medlem Fiona M. Eide Fana NTN taekwon-do klubb  

Medlem Øyvind Mjelde Stavanger ju jitsu klubb  

Varamedlem Kjell-Erik Andal Enebakk IF – Taekwondo  

    

Representanter til møter i overordnete organisasjonsledd 
Styret fikk fullmakt på forbundstinget til selv å foreta oppnevnelser etter behov. Presidenten er den som 
normalt har forestått dette. 
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Seksjonsstyret karate 
Leder Jannikke Berger Bergen karate og kampsport klubb  
Nestleder Arild Kolstad Lura karate klubb  
Styremedlem Line Svendsen Gandsfjord karate klubb  
Styremedlem Torbjørn Amundsen Lørenskog karate klubb  
Styremedlem Anne Hovda Stavanger karate klubb  
Varamedlem Espen Nordahl Sentrum karate klubb  
Varamedlem Kate Gry Bache Larsen Bærum kampsport klubb  
   

 
Valgkomité   

 
Leder Svanhild Sunde Trondheim karate klubb  
Medlem Vidar Mjånes Os Kobudokan karate klubb  
Medlem Bo Vidar Larsen Bergen karate klubb  
Varamedlem Gunn Hauge Voster Strand karate klubb     

 

Seksjonsstyret  taekwondo    

Leder  Gitte Østhus Oslo taekwondo klubb  

Nestleder  Gro Rishovd Miøen Hwarang Team Drammen  

Styremedlem Knut Olav Brecke Tøyen taekwondo klubb  

Styremedlem Reidun Toft Florø taekwondo klubb  

Styremedlem Geir Øien Røra taekwondo klubb  
Varamedlem Mia Landsem Tøyen taekwondo klubb  
Varamedlem Paul Strømmen Tong-Ir taekwondo klubb  
   

 
Valgkomité   

 
 

 
Leder Nils André H. Olsen Hamar taekwondo klubb  
Medlem John Olav Rasmussen-Moe Kiap taekwondo klubb  
Medlem Ida Braaten Bjerke taekwondo klubb  
Varamedlem Trond Berg Tøyen taekwondo klubb  

 

Seksjonsstyret ITF   

Leder Per Christian Garnæs Asker NTN taekwon-do klubb  

Nestleder Line Gulbrandsen Værnes NTN taekwon-do klubb  

Styremedlem Geir Olav Hågensli Oppdal taekwon-do klubb  

Styremedlem Gro Smenes Røyken NTN taekwondo klubb  

Styremedlem Martin K. Nielsen Christiania taekwon-do klubb  

Varamedlem Hallgeir Betele Christiania taekwon-do klubb  

Varamedlem Linn Johansen Harstad taekwon-do klubb  
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Valgkomité 

Leder Vegard Iversen Bergen NTN taekwon-do klubb  

Medlem Andrea Bjarvin Tønsberg NTN taekwon-do klubb  

Medlem Sturle Halleraker Sotra NTN taekwon-do klubb   

Varamedlem Miodrag Gajinov Asker NTN taekwon-do klubb  

    

Seksjonsstyret jujutsu   

Leder Rolf Magne Larsen Stavanger ju jitsu klubb  
Nestleder Leif Gunnar Økland Haugesund ju-jutsu klubb  
Styremedlem Anne U. Søvik Sentrum ju jitsu klubb (trakk seg i okt. 2020) 
Styremedlem Alf Kristian Eilertsen Arendal ju jutsu klubb (trakk seg i okt. 2020) 
Styremedlem Anett Henriksen Haugesund ju jutsu klubb  
Varamedlem Christoffer Forsberg Sentrum kampsport klubb  
Varamedlem Lillian Maurstad Oslo ju jitsu klubb  
    

Valgkomité    
Leder Tore Bigseth Ålesund ju jitsu klubb  
Medlem Unni Stangnes Trondheim ju jitsu klubb  
Medlem Knut Oddvar Nerheim Oslo krav maga klubb  
Varamedlem  Mari Nystrøm Stavanger ju jitsu klubb  
    

Seksjonsstyret fleridrett   

Leder Inger Wold Aikikan Oslo  

Nestleder Marie Nørvåg Kristiansand kendo klubb  

Styremedlem Camilla Sæther Bergen capoeira klubb  

Styremedlem Håkon Erikson OSI kendo 

Styremedlem Stian Aase Bergen wushu klubb  

Styremedlem Danilo Huertas  Stovner Doce Pares klubb  

Varamedlem Elisabeth Kallinen Sentrum aikido klubb  

Varamedlem Miree Abrahamsen Bergen wushu klubb  

    

Valgkomité    

Leder Kåre Jon Lund Bergen kendo klubb  

Medlem Joakim Kosmo Oslo kendo klubb  

Medlem Kine Skrimstad Romerike aikido klubb 

Varamedlem Pascal Löhr Stavanger Jushinkan aikido klubb 
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Administrasjonen  

Generalsekretær Trond A. Søvik 01.10.2001 – 

Sportssjef Dag Jacobsen 01.01.1998 –  

Bredde/arrangementssjef Vegard Henriksen 20.03.2017 – 

Økonomikonsulent Ann Hoffmann 27.03.2006 – 26.09.2018 
Midlertidig medarbeider/vikar 
Medlemskonsulent 

Mari H. Pettersen 16.10.2017 – 30.01.2019 
01.02.2019 -  

Utviklingskonsulent  Martin Kitel 01.08.2008 – 31.05.2020 

Utviklingskonsulent Kristiane Utheim Rygg 10.08.2015 – 

Toppidrettskonsulent  Raik Tietze 01.07.2012 –  

Toppidrettskonsulent Mikael Garberg Oguz 02.01.2006 – 31.10.2020  

Sportskonsulent Helle Borgen 04.01.2007 –  

Arrangementskonsulent Bjørn Solberg 15.11.1993 – 31.12.2020 

Arrangementskonsulent Robert Hamara 03.01.2002 –  

Informasjonskonsulent Julie Berge 15.01.2014 – 31.10-2020 
Informasjonskonsulent/vikar 
Kommunikasjonsansvarlig Anne Hofmo Bjølgerud 01.04.2017 – 02.03.2018 

01.04.2020 – 
Informasjons- og 
arrangementskonsulent Kim Gibson 01.01.2021 –  

Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold 01.06.2012 –  

Prosjektleder medlemssystem Afsha Ilyas (u/Daniels permisjon) 07.08.2017 – 06.08.2018 

Utdanningskonsulent 50% Christian Lopez 01.11.2020 –  

Talentutviklingskonsulent 50% Andreas Suoranta 01.11.2020 – 
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Følgende personer er tildelt/registrert med hedersbevisninger innen Norges Kampsportforbund; 

Æresmedlemmer/hederstegn innehavere Tildelt 

Æresmedlem Tordis Olsen Tinget 1981 

Æresmedlem Martin Burkhalter Tinget 1987 

Æresmedlem Helge Dehlin Tinget 1994 

Æresmedlem Kjell Paldan Tinget 2002  

Æresmedlem Stein Rønning Tinget 2008 (tildelt post mortem) 

Æresmedlem Søren Engelschiøn Tinget 2008 

Æresmedlem Gunnar Nordahl Tinget 2008 

Æresmedlem Bjørn Flakstad Tinget 2014 

Æresmedlem Trond Berg Tinget 2018 

Æresmedlem Rune Hagen Tinget 2018 (tildelt post mortem) 

Hederstegn Trond Berg Tinget 2016 

Hederstegn Per Andresen Tinget 2016 

Hederstegn Per Chr. Garnæs Tinget 2016 

Hederstegn Gabor Olgyai Tinget 2016 (utdelt pflg. ledermøte) 

Hederstegn Terje Årdal Tinget 2018 

Hederstegn Odd Arne Hagen Tinget 2018 

Hederstegn Geir V. Henriksen Tinget 2018 

Hederstegn Arild Lund Tinget 2018 

Hederstegn Kjell Jacobsen Tinget 2018 

Hederstegn Kjell Sivertsen Tinget 2018 

Hederstegn Tore Bigseth Tinget 2018 
 

 

 

 

Norges Kampsportforbunds lover finnes her; 
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/interne-lover/nkfs-lover/  

 

 

 

 

 

https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/interne-lover/nkfs-lover/
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