
  
 

 

Referat fra e.o. forbundsstyremøte – 2022 
Tidspunkt:  10. januar 2022 kl. 21:30  
Sted:  MS Teams 
DELTAKERE: 

 
Forbundsstyret var vedtaksfør med 10 stemmeberettigede deltakere. 
 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (GS) = referent Trond A. Søvik  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

President Tore Bigseth 

1. visepresident Line Gulbrandsen  

2. visepresident Øyvind Andreassen  

Styremedlem Erling Svanberg Mytting  

Styremedlem (Ungdomskomiteen) Anita Norheim  

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs  

Styremedlem/seksjonsrepr. karate Jannikke Berger 

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT Øyvind Kveine Haugen 

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Geir Olav Jensen 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Håkon Erikson 

1. Varamedlem Siv Jorunn Fossum 

2. Varamedlem Geir Arne Havreberg 
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_______________________________________ 
Tore Bigseth 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Anita Norheim 
 

FS23 Ekstraordinær haste sak  
Forbundsstyret har blitt kjent med at styrets svar på WKFs spørsmål fra 19. november i 
fjor trolig ikke vil være tilfredsstillende å gi innen svarfrist fra WKF. 
 
Styret diskuterte derfor et mulig tilleggsvar til WKF, et forslag som fulgte med det 
utsendte saksgrunnlaget. Dette ble det votert over og styret fattet følgende 
 
Vedtak 23 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget til tilleggssvar til WKF slik det fremkommer av 
saksgrunnlaget.  
 
Forslaget falt mot 2 stemmer. 
 
Styret diskuterte så et nytt tekstforslag som Presidenten fremla i møtet;  
Viser til deres henvendelse av 19 nov d.å. og 21 des d.å. samt vårt svar på disse den 23 des. d.å. 
Vi har forståelse for at fremdriften i vårt arbeid tar lenger tid enn hva som er ønskelig for WKF. 
Dette må ikke misforstås med at vi ikke tar henvendelsen på største alvor. Vårt enstemmige 
styrevedtak fra forrige styremøte, understreker dette: «Et enstemmig styre har vedtatt at NKF 
ønsker å beholde sitt medlemskap i WKF. Vi vil ivareta de forpliktelser som følger av dette.» 

Vi ønsker å orientere om at vi har startet prosessen og har gjennomført møter både med 
NIF/IOC og internt i forbundet. Vi forventer å komme i mål med prosessene innen februar/mars.  
Vi vil holde WKF fortløpende orientert om progresjonen saken.  
 
Dette forslaget ble det også votert over og styret fattet følgende  
 
Vedtak 24 
Forbundsstyret støtter Presidentens forslag til tekst. 
 
Forslaget vant frem med 1 stemme mot. 
 
Protokolltilførsel av Erling Svanberg Mytting:  
«Jeg mener at NKF burde kommet WKF i møte med et svar som innebærer en tydelig 
markering om at NKF vil forholde seg til de krav som følger at medlemskapet i WKF. 
Dernest mener jeg at man sammen med andre nasjoner bør ta initiativ overfor WKF 
General Assembly for å skape en aksept for sidestilte konkurranseregelverk for karate i 
flerseksjonsforbund. Deretter kan man konkludere ift. fortsatt medlemskap i WKF etter 
at en slik prosess er gjennomført. Da dette forslaget falt, stemte jeg subsidiært for det 
vedtaket forbundsstyret har fattet.» 
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_______________________________________ 
Erling Svanberg Mytting 
 
_______________________________________ 
Geir Olav Jensen 
 
_______________________________________ 
Øyvind Kveine Haugen 

_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs 
 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Håkon Erikson 
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