     

   

Referat fra forbundsstyremøte nr. 06 – 2022
Tidspunkt: Mandag 7. februar kl. 19:00 – 21:30
Sted:
MS Teams
DELTAKERE:
President
1. visepresident
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem (Ungdomskomiteen)
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF
Styremedlem/seksjonsrepr. karate
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Tore Bigseth
Line Gulbrandsen
Øyvind Andreassen
Erling Svanberg Mytting
Anita Norheim
Per Chr. Garnæs
Jannikke Berger
Øyvind Kveine Haugen
Geir Olav Jensen
Håkon Erikson
Siv Jorunn Fossum
Geir Arne Havreberg

Forbundsstyret var vedtaksfør med 10 stemmeberettigede deltakere.
Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS) = referent

Trond A. Søvik
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Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 29
Innkalling/sakliste ble godkjent. Habilitet tas opp under hver sak.
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WKF sak
Det var ingen innsigelser til habilitet i denne saken.
På forrige styremøte ble det fattet vedtak om å oppnevne et utvalg som skulle forestå
eventuell dialog med WKF samt utforme forslag til en klage som sendes innen
tidsfristen, dersom dialogsporet ikke gir resultat.
Forbundsstyret vurderer forslag fra utvalget sett i relasjon til styrevedtakene 21 og 24
hvor det bl.a. fremkommer;
«Et enstemmig styre har vedtatt at NKF ønsker å beholde sitt medlemskap i WKF. Vi vil
ivareta de forpliktelser som følger av dette.»
Styret har satt disiplinærsak og varslingssak på vent fra oktober og november pga. WKF
saken. Styret vurderer gjenopptakelse.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 30
Fremlagte forslag til formell klage til WKFs Disciplinary and Legal Commission vedtas.
Den engelske versjonen med vedlegg utsendes forbundsstyret umiddelbart for ev.
språklige innspill og presiseringer innen arbeidsdagen 8. februar. Presidentskapet bes
om å finne tidspunkt og form på en styregjennomgang av ulike scenarier knyttet til ulike
utfall av klagesaken, senest på neste ordinære styremøte i mars.
Disiplinærsak og varslingssak gjenåpnes slik at president og 1. visepresident kan ta tak
i disse sammen med GS.
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Sak unntatt offentlighet
Egen B-protokoll

_______________________________________
Tore Bigseth

_______________________________________
Line Gulbrandsen

_______________________________________
Øyvind Andreassen

_______________________________________
Anita Norheim

_______________________________________
Erling Svanberg Mytting

_______________________________________
Per Chr. Garnæs

_______________________________________
Geir Olav Jensen

_______________________________________
Jannikke Berger

_______________________________________
Øyvind Kveine Haugen

_______________________________________
Håkon Erikson

