
  
 

 

Referat fra møte med ungdomskomitéen 
Tidspunkt: 08. juni kl. 20.00-22.00 
Sted: MS Teams  
Deltakere: Victoria, Anita, Fredrik, Sebastian,  
Administrasjonen: Kristiane (Ingrid som observatør) 
 

Sak Tittel og orientering 

 Innleiing v/leder 

UK06/21 Godkjenning av innkalling og saksliste/tidsplan  

- Godkjenning av innkalling 
- Vurder om det er habilitetsspørsmål 
- Val av referent: Fredrik 
- Tilføre noe på eventuelt (er det noe de vil ta opp i komitéen)? 

 
Komiteen godtar innkalling, vurdere habilitet og vedtar referent. 

UK07/21 Orienteringssaker 

Fredrik og Anita orienterer om seksjonsmøtene 5. juni, Jujutsu og Taekwondo 

ITF. 

Anita og Fredrik har deltatt på Ungdomsutvalget i NIF som ble holdt dem 26. Mai 

og orienterer styret om hvordan det var og hva vi hørte der. 

Victoria orienterer om idrettstinget 28. og 29. Mai. 

UK tar orienteringene til etterretning. 

UK08/21 Langtidsplan 

UK går gjennom langtidsplanen og konkretisere tiltak som skal iverksettes ut 

over høsten. Det er viktig at UK sin langtidsplan er i sammenheng med 

forbundet sin langtidsplan (vedtatt på forbundetinget 6. juni). Se også i 

sammenheng med tildelt budsjett (neste sak).  

UK går igjennom langtidsplanen og diskuterer fokusområder for perioden 

fremover. 

Vi ønsker å:  

• Synliggjøring av kurs samt dommerutvikling er av de punktene vi ønsker 

å jobbe med i langtidsplanen.  

• Gjennomføre webinar  

• Utvikle et system som avdekker ressurssterk ungdom som kan og vil 

bidra i egen klubb og i UK. Legge vekt på å rekruttere ressurssterk 

ungdom.  

https://teams.microsoft.com/l/file/1A68F37E-6A5E-427F-B84B-707F8413ADFF?tenantId=5ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fidrettsforbundet.sharepoint.com%2Fsites%2FNKFUngdomskomit%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2FPeriode%202021-2022%2FVedtatt%20langstidsplan%20tinget%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fidrettsforbundet.sharepoint.com%2Fsites%2FNKFUngdomskomit&serviceName=teams&threadId=19:4a01b0e728674bf2a83241753ccfa7f5@thread.skype&groupId=a64a114e-b437-4ec5-9daa-6665e496d105


  
 

 

• Til neste forbundsting (2022) skal 3 ungdommer rekrutteres fordi de er 

gode kandidater.  

• Planlegge og arrangere neste ungdomsting. 

• UK ønsker å planlegge en årlig nasjonal ungdomsleir for 

kampsportungdom fra hele lanet.  

• Samarbeid med Viken Idrettskrets 

Administrasjonen forbereder informasjon om andel av klubbene i NKF som har 

styre med minst en under 26 år. 

UK09/21 Budsjett 

Våren 2021 ble UK tildelt et budsjett fra forbundsstyret. Hvordan disse midlene 

skal disponeres må UK ta standpunkt til. 

UK fordeler kostnadene ut over året, slik at det heng sammen med aktiviteten i 

årshjulet. 

UK10/21 Tingperioden 2021-22 

Fylle eksisterende verv 

- Leder 
- Varamedlem 
- Valgkomité 

Hvordan rekruttere nye styremedlemmer?  

UK diskuterer hvilken kapasitet og målsettinger komitéen har, samt korleis en 

skal rekruttere nye tillitsvalgte til lovfesta verv.  

 Eventuelt 

Ref. sak 10/21: Victoria trekker seg som leder, og nestleder rykker opp som 

leder frem til ny leder er på plass.  

 

Godkjent referat 18.06.2021. 

 


