
  
 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 05 – 2022 
Tidspunkt:  Mandag 24. januar kl. 17:00-19:45  
Sted:  MS Teams 
DELTAKERE: 

 
Forbundsstyret var vedtaksfør med 10 stemmeberettigede deltakere. 
 
Gjest: 

Idrettsstyremedlem/fadder for kampidrettene Sara Stokken Rot 

NIF administrasjonen Magnus Sverdrup og Tord Jordet (sak 25) 

 
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 (til kl. 19:00) 

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 

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 

FS24 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet  
  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 25 
Innkalling/sakliste ble godkjent.  

 
FS25 WKF sak 

WKF har sendt brev til President Tore Bigseth via e-post 19. januar hvor NKF 
suspenderes fra WKF med øyeblikkelig virkning. NKF har en frist på 21 dager fra mottak 
på å anke beslutningen. I tillegg har NKF rett til å uttale seg på WKFs kommende 
kongress (november) hvor det tas stilling til om beslutningen skal gjøres permanent. I 
tillegg er det mulig å bringe saken inn for CAS dersom styret finner grunnlag for det.  
 
Forbundsstyret ved President har innhentet bistand fra NIF. I tillegg fikk seksjonsleder 
Arild Kolstad og grenkomité leder Geir Hjerpaasen delta under debatten. Presidenten 
opplyste om at han har sendt melding til WKF og bedt om dialog/møte. Styret diskuterte 
hvordan de ville forholde seg til WKF. Det kom opp to forslag under debatten hvor det 
mest ytterliggående ble behandlet først. 
 
Erling Svanberg Mytting foreslo følgende vedtak til avstemming; 
Forbundsstyret reverserer tidligere vedtak som har ført til at NKF er i brudd med WKF 
jfr. brev mottatt 19. januar, og deretter fortsetter dialogen med WKF for å oppheve 
suspensjonen av NKF fra WKF. 
Reorganiseringsprosessen tas opp igjen med sikte på å finne en organisering av 
Norges Kampsportforbund som tilfredsstiller de krav og behov som følger av 
internasjonal olympisk tilknytning på en slik måte at interessene til idrettene uten slik 
tilknytning ivaretas på best mulig måte.  

  
Vedtak 26 
Forslaget falt mot 2 stemmer. 
 
President Tore Bigseth foreslo følgende vedtak til avstemming; 
Det oppnevnes et utvalg som skal forestå eventuell dialog med WKF. Disse skal også 
utforme forslag til en mulig klage som sendes innen tidsfristen, dersom dialogsporet 
som er startet ikke gir resultat. Utvalget oppnevnes med Tore, Line, Erling og Håkon. 
Forslag fra utvalget fremlegges til ny styrebehandling 7. februar. 
 
Vedtak 27 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

FS26 Sak fra fleridrett seksjonen 
Etter at muay thai ble tatt opp som ny idrett i NKF har NMTA lagt ned sin virksomhet til 
fordel for NKF og fleridrett seksjonen har fattet vedtak hvor de ber forbundsstyret om å 
godkjenne overtakelsen, og at administrasjonen besørger søknad om dette.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 28 
Forbundsstyret godkjente innstillingen fra fleridrettsseksjonen. 
 

DocuSign Envelope ID: BE8DE70A-B9A2-492C-97F1-18EEF84BCC02

https://www.tas-cas.org/en/index.html


  
 

 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

 
_______________________________________ 
Anita Norheim 
 

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

_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs 
 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Håkon Erikson 
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