
  
 

 

Saksliste for møte i ungdomskomitéen 
UK-møte nr.3 2021-2022 

 

Tidspunkt: 22. august 2021 kl. 17-19 

Sted: Microsoft Teams  

Innkalt: Anita, Edward, Fredrik, Sebastian 

Administrasjonen: Ingrid og Kristiane  

 

Dokumenter til møtet 22 august 

Saksliste med vedlegg om UKs mandat (utsendt 13.08.21) 

UKs budsjett 

Foreløpig årshjul 

Case om rekruttering til UK og valgkomite (utsendt 10.08.21) 

 

 

Sak Tid Behandling Tittel og orientering 

 17.00  Innledning v/leder 

UK11/21 17.10 Til vedtak Godkjenning av innkalling og saksliste/tidsplan  

- Godkjenning av innkalling 

- Vurder om det er habilitetsspørsmål 

- Valg av referent 

- Eventueltsaker (er det noe dere vil ta opp i komitéen)? 

Komiteen godtar innkalling, vurdere habilitet og vedtar 

referent. 

UK12/21 17.20 Til orientering  Nytt fra utvalgsmedlemmene 

UK13/21 17.30 Til orientering Orienteringssaker 

- Fra forbundsstyret / forbundstinget - Anita 

- Seksjonsfadder; info fra fadderne.  

o Taekwondo ITF – Anita 

o Taekwondo WT – Sebastian 

o Jujutsu – Fredrik 

o Karate (Shobu ippon, WKF, fullkontakt) – 

Edward  

o Fleridrett –  

- Fra administrasjonen 

UK tar orienteringane til etterretning 

UK14/21 17.45  Ungdomskomiteen 

• Hva vil UK være og gjøre – og føler dere at dere 

oppnår dette? 

• Diskutere UKs kapasitet og mål.  

• Se punktene over i sammenheng med langtidsplanen 

vedtatt på Ungdomstinget og diskuter tilhørende tiltak 

(se protokoll fra UK-møte i juni som dere finner i 

Teams).  

• Fortsette med å utvikle årshjul med aktiviteter og 

oppgaver. Er det noe dere vil legge til i årshjulet? 

• Gjennomgang og diskusjon av case utsendt 10 august 

om rekruttering av leder, komitemedlemmer og 

valgkomite. Hva vil UK og hva er bestilling til 

administrasjonen? 

UK15/21 18.30 Til 

orientering/diskusjon 

Budsjett 

Repetisjon UKs budsjett. UK må ta stilling til hvordan disse 

midlene skal brukes. Hvordan kan budsjettet hjelpe UK med å 

nå sine mål (sak UK14/21)? 

UK fordeler kostnadene ut over året, slik at det henger sammen 

med aktiviteten i årshjulet. 

 18.45  Eventuelt 

 

 18.55  Oppsummering og avslutning 

Avslutte senest kl 19.00 

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
https://teams.microsoft.com/l/file/3E5DE556-C29E-49A8-A64E-C21AB4294BA5?tenantId=5ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fidrettsforbundet.sharepoint.com%2Fsites%2FNKFUngdomskomit%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2FPeriode%202021-2022%2FBudsjett%20UK%202021.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fidrettsforbundet.sharepoint.com%2Fsites%2FNKFUngdomskomit&serviceName=teams&threadId=19:4a01b0e728674bf2a83241753ccfa7f5@thread.skype&groupId=a64a114e-b437-4ec5-9daa-6665e496d105


  
 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Mandat for Ungdomskomitéen i Norges Kampsportforbund  

  

Ungdomsarbeid i Norges Kampsportforbund  

Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, 

der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil. Det er viktig å presisere at når man har fylt 15 

år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sin organisasjon skal se ut.  

  

Aktivitet Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv 

bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.   

  

Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle 

utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.   

  

Idrettslaget Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på 

hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.    

  

Teksten over er hentet fra NIFs hjemmeside om ungdomsidrett som er en veileder for ungdomsarbeidet i Norges 

Kampsportforbund.  

  

Mandat for Ungdomskomitéen   

• Gjennomføre møte i Ungdomskomitéen og andre medlemsmøter  

• Utøve representasjonsoppgaver  

• Omdømmebygging og markedsorientering  

• Oppnevne utvalg, utarbeide mandat for disse og følge opp utvalgenes arbeid gjennom 

rapporteringsrutiner  

• Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplaner  

• Arbeide for at flere ungdommer blir utdannet som dommere og trenere, og at ungdom blir i varetatt i 

klubben sitt styre- og treningsarbeid og konkurranser.   

• Arbeide for å minske frafallet i ungdomsidretten i NKF  

• Fremme ungdom sine interesser og aktivitet  

• Arbeid for økt samhold mellom idrettene i Kampsportforbundet  

 

Ungdomskomitéen skal holde forbundsstyret underrettet i viktige/prinsipielle saker, og skal opptre i samråd med 

forbundsstyret.   

 

Ungdomskomitéen fungerer som høringsinstans for forbundsstyret i saker som angår komiteens virkeområde.  

 

Ungdomskomitéen skal sørge for at ungdomsarbeidet skjer i tråd med Norges Idrettsforbund sine 

anbefalinger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/  

  

  

Fullmakter  

• Ungdomskomitéen avholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor 

budsjettrammer fastsatt av forbundsstyret.  

• Ungdomskomitéen kan oppnevne nødvendige underkomiteer/underutvalg som anses nødvendige 

for komiteens arbeid. Både permanente og tidsbegrensede oppnevninger.  

• Ungdomskomitéen kan fremme saker til forbundsstyret.  

• Ungdomskomitéen kan fremme saker til seksjonsstyrene som omhandler ungdomsarbeid.  

• Ungdomskomitéen har ingen fullmakt til å signere kontrakter, men kan framforhandle kontrakter 

innen sitt område i samråd med administrasjonen. Komiteen kan således ikke stå som selvstendig 

kontraktspart.  

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/


  
 

 

  
 


