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Saksliste for forbundsstyremøte 09 

Tidspunkt: 18. mai 2022                                      

Sted:  MS Teams 

Innkalte deltakere:  

 
Gjest: 

Idrettsstyremedlem/fadder for kampidrettene Sara Stokken Rot 
 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent = referent Daniel Sønstevold  

 
Meldt forfall: 

 
 

Sakliste er utlagt for offentligheten, jf.;  
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/forbundsstyret/sakslister/  

 

 

President Tore Bigseth 
1. visepresident Line Gulbrandsen  

2. visepresident Øyvind Andreassen 

Styremedlem Erling Svanberg Mytting  

Styremedlem (Ungdomskomiteen) Anita Norheim 

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT Øyvind Kveine Haugen  

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

Styremedlem/seksjonsrepr. karate Jannikke Berger  

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Geir Olav Jensen  

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Håkon Erikson 

1. Varamedlem Siv Jorunn Fossum  

2. Varamedlem Geir Havreberg  
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FS48 19:00 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet og 
saker til eventuelt 
Møtet er varslet via e-post og møtekalender.  
 
Habilitetsvurdering (jf. veileder); 

• Er det forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan antas å svekke, 
vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne?  

• Er det forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik at vedkommendes 
upartiskhet/objektive vurderingsevne er svekket?  

Ingen saksfremlegg 
 

FS49 19:10 Orienteringssaker 
Seksjonenes representanter, ungdomskomiteens leder og arbeidsgruppen for 
utvikling orienterer.  
 

- InterSearch og arbeidet fremover 
- WKF/NK/media evt. m.m. 
- Regnskap h.i.å., ferdigstilles fra IRK samme dag som møtet 
- Toppidrett, arrangement, kommunikasjon 
- Status påmeldinger o.a. forbundstinget 
- Status Samordnet rapportering (sendes ikke ut for ferske tall, og presenteres 

av Ingrid som takker av etter vikariat som avsluttes 31. mai) 
- NIF/SFF-møter, orientering fra Dag om høringssvar og sak for idrettstinget 

2023. 
- Risiko for at to seksjoner ikke klarer å fullføre valg under seksjonsmøtet dagen 

før tinget. 
- Hederstegn til Øyvind Ericsson på forbundstinget 

 
Saksfremlegg med administrative rapporter ettersendes! 

 
FS50 19:50 Kampsport 2.0 

Vurdering av forslag sammenstilt av arbeidsgruppen for prosjektet. Dokumenter avtalt 
ettersendt pga møte for arbeidsgruppen 12. mai. 
Saksfremlegg ettersendes! 
 

FS51 20:30 Tingsak lovendringer 
Vurdering av forslag til endring ved personlig vara innkommet fra WT-seksjonen. 
Se sakfremlegg! 
 

FS52 20:50 Tingsak langtidsbudsjett 2023-2024 
Vedtak om forslag til langtidsbudsjett som fremmes på tinget. 
Se saksfremlegg! 
 

FS53 21:00 Tinget 
Forslag på protokollførere, undertegnere, vurdering av innkommet sak og 
langtidsplan. 
Se saksfremlegg! 
 

FS54 21:10 Tingsak medlemssystemet 
Gjennomgang av redegjørelse etter bestilling fra tinget 2021. 
Saksfremlegg ettersendes! 
 

FS55 21:30 Nedsettelse ansettelsesutvalg 
Forbundsstyret nedsetter ansettelsesutvalg for ny generalsekretær og retningslinjer 
for arbeidet basert på vedtak 47. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8497e9316e574b31ab2f0928804af814/14.02.2018---veileder---inhabilitet.pdf
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Ingen saksfremlegg! 
 

FS56 21:45 Avtale konstituert GS 
Presidenten fremlegger avtalen med konstituert GS. 
Ingen saksfremlegg! 
 

FS57 21:55 Eventuelt 
Neste møte er berammet til lørdag 11. juni kl. 10 på Gardermoen. 
 

 22:00 Avslutning møte 


