
  
 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 04 – 2021  
Tidspunkt:  3.-4. desember 2021  
Sted:  Forbundskontoret/Ullevål stadion 
DELTAKERE: 

 
Forbundsstyret var vedtaksfør med 10 stemmeberettigede deltakere. 
 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (GS) = referent Trond A. Søvik  

 
Observatør: 

Mentor for 1. varamedlem (NIF kurs) Tone Holm Dagsvold 

 
Meldt forfall: 

 
 

Norsk medlem av EKF/WKF, Gunnar Nordahl, har meldt sin fratredelse fra NKFs forbundsstyre 19. nov. 2021 

med umiddelbar virkning begrunnet med at dette ikke lengre er kompatibelt med hans forpliktelser innen WKF. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

President Tore Bigseth 

1. visepresident Line Gulbrandsen (via Teams) 

2. visepresident Øyvind Andreassen (via Teams) 

Styremedlem Erling Svanberg Mytting (via Teams) 

Styremedlem (Ungdomskomiteen) Anita Norheim (via Teams) 

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs (via Teams) 

Styremedlem/seksjonsrepr. karate Jannikke Berger (via Teams) 

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Geir Olav Jensen (via Teams) 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Håkon Erikson (via Teams, fra fredag 18:30) 

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl (via Teams) 

1. Varamedlem Siv Jorunn Fossum 

2. Varamedlem Geir Arne Havreberg (via Teams) 

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT Øyvind Kveine Haugen 
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_______________________________________ 
Tore Bigseth 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Anita Norheim 
 

_______________________________________ 
Erling Svanberg Mytting 
 
_______________________________________ 
Geir Olav Jensen 
 
_______________________________________ 
Siv Jorunn Fossum 

_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs 
 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Håkon Erikson 
 
 

 

FS20 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet  
  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 19 
Innkalling/sakliste godkjennes. Ingen bemerkninger til styremedlemmenes habilitet. 

 
FS21 Styringsprinsipper og administrativ deltakelse 

Styret debatterte logikker for styringsformer knyttet til administrasjonens deltakelse i 
styrets møter. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 20 
Administrasjonen representeres ved GS i styrets møter. GS innhenter administrative 
medarbeidere til de saker som er aktuelle i samråd med President/presidentskapet. 
 

FS22 Oppdrag for NKF samt WKFs henvendelse 
Styrets arbeidsutvalg (presidentskapet) har foretatt vurderinger knyttet til å innhente 
ekstern kompetanse for å løse utfordringer innen karate seksjonen (bl.a. disiplinærsak 
og varslingssak) og har innhentet tilbud fra Kleven & Kristensen. I ettertid har NKF 
mottatt henvendelse fra WKF hvor NKF avkreves svar.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 21 
Det innhentes bistand fra NIF og Presidenten besvarer WKFs henvendelse med 
følgende innhold på engelsk; 
«Det vises til e-post av 19. november d.å. Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund 
(NKF) har behandlet innholdet i styremøtet 3. desember som tidligere opplyst. Et 
enstemmig styre har vedtatt at NKF ønsker å beholde sitt medlemskap i WKF. Vi vil 
ivareta de forpliktelser som følger av dette. Siden NKF er et fleridrettsforbund vil vi 
umiddelbart innhente bistand fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité for å sikre både karate idretten og de organisasjonsmessige forhold i sin helhet. 
Vi mener dette vil sikre samsvar med WKF og stiller oss til rådighet dersom noe er 
uklart eller ytterligere opplysninger ønskes.» 
Forbundsstyret avventer foreløpig å inngå avtale om bistand fra Kleven & Kristensen.  

DocuSign Envelope ID: 830102EE-DE9D-497D-8CD4-AFD4B1E93FB4


		2021-12-14T17:45:04-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




