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Protokoll for forbundsstyremøte 03 

Tidspunkt: 30. september – 1. oktober 2022                                      

Sted:  Gardermoen 

Innkalte deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Bredde- og arrangementssjef = referent 
(fredag) 

Vegard Henriksen 

Sportssjef = referent (lørdag) Dag Jacobsen 

Rådgiver organisasjon og utvikling (sak FS11) Kathrine Strand Hammond 
 

FS10 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet og 
saker til eventuelt 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 10 
Innkalling/saksliste godkjennes. 10 stemmeberettigete. Ingen bemerkninger til 
styremedlemmenes habilitet. 
 

FS11 Orienteringssaker 
Seksjonenes representanter, representant for ungdomskomiteen og arbeidsgruppen 
for utvikling orienterer.  
 

- President orienterte om ansettelse av ny GS og ny konstituering av midlertidig 
GS. 

- Behandling av høringssaker 
- NIFs brev til Stortinget ang. Strømstøtte 
- Status varslingssaker og NIFs Mitt Varsel (Kathrine Strand Hammond) 
- Status bredde- og arrangementsavdeling 
- Status toppidrettsavdeling 
- Status økonomi 
- Status fra seksjonenene 
- Status fra Ungdomskomiteen 
- Status utdanning  
- Kampsport 2.0: Leder av komitéen skal sette opp møte i nær framtid for 

oppstart. 
 

President Øyvind Andreassen  

1. visepresident Line Gulbrandsen  

2. visepresident Tore Bigseth 

Styremedlem Erling Svanberg Mytting (fredag) 

Styremedlem Mina Stubban Berg 

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT Maria Erenskjold 

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

Styremedlem/seksjonsrepr. karate Jannikke Berger  

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Geir Olav Jensen  

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Håkon Erikson 

1. Varamedlem Geir Havreberg   

2. Varamedlem Karine Tofsland 
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Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 11-1 
Styret tar orienteringene til etterretning og ber videre om: 

- Administrasjonen sender over et org.kart som kan vise behovene for 
bemanning framover 

- Personalhåndboken sendes over til styret 
 
Vedtak 11-2 
Som en prøveordning fra 1. januar 2023 vil kursavgiften for trener 1 være gratis, 
mens kursavgiften for trener 2 endres fra kr 4000,- kr 2000,- for å få flere til å ta 
trenerkurs.  
 
Vedtak 11-3 
Administrasjonen ser på hvordan de kan bidra for oppstart av ungdomskomiteen som 
ligger nede.  
 
Vedtak 11-4 
Når det gjelder rutiner i forbindelse varslinger vedtok forbundsstyret enstemmig:  
Forbundsstyret vedtar at alle varsel som NKF mottar – enten via NIFs varslingskanal 
eller på annen måte – skal håndteres i henhold til NIFs varslingsrutine: Varsling i 
Norges idrettsforbund (idrettsforbundet.no) 
  
Forbundsstyret oppnevner forbundets presidentskap og generalsekretær til å fungere 
som varslingsutvalg. Varslingsutvalget kommer sammen når et varsel kommer inn, 
og er ansvarlig for å håndtere varselet i henhold til NIFs retningslinjer: Jeg skal 
håndtere et varsel (idrettsforbundet.no).  
 

FS12 Høring – Idrettstingets sammensetning og representasjonsfordeling 
Styret behandlet og vedtok høringssvar etter forarbeider fra administrasjonen. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 12 
Styret vedtok presidentskapets innstilling. 
 

FS13 Kampsport 2.0 
- Midlertidig mandat for toppidretten 

WT-seksjonen ønsket midlertidig medbestemmelse i driften av toppidrett 
 

- Lovendringer fra tinget 2022 
Vedtaksforslagene fra WT-seksjonen ble gjennomgått 
 
Vedtak 13 
Seksjonene med toppidrett kommer med innspill til toppidrettskomite-kandidat 
Forbundsstyret vurderer mandatet til toppidrettskomiteen 
Midlertidig GS pålegger Sportssjef å inkludere og holde seksjonen oppdatert på 
toppidrettssaker gjennom toppidrettsutvalget og seksjonsledere i forkant av viktige 
beslutninger 
 
Midlertidig GS følger opp saken videre og undersøker status rundt tilbakemeldinger 
fra NIF ifm. Lovendringsforslagene fra tinget 2022. I mellomtiden vedtok styret at 
seksjonsledere kan bruke tittelen “President” eller tilsvarende ved internasjonal 
representasjon i sin idrett. 
 

FS14 WKF-saken 
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Styret ble underrettet om de siste dagenes framgang i saken. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
 
Vedtak 14-1 
Forbundsstyret tar til etterretning orientering om hvilke aksjoner og forbehold som 
gjelder i effektuering av tingvedtak i sak 4.1 (FS 43/22, møte 8). Administrasjonen 
legger ut artikkel utarbeidet i samarbeid med karateseksjonen, og deler gjennom 
digitale kommunikasjonskanaler, om status i tingvedtaket samt fremhever hvilke 
fordeler klubbene har ved å fortsatt være medlemmer i NKF. 
 
Vedtak 14-2 
Administrasjonen lager oversikt over gjeldende stilartsavtaler, med eventuell utløps-
/reforhandler datoer, samt kortfattet bakgrunn for disse avtalene (fordelene for 
stilartene og forbund), for nærmere vurdering i neste styremøte. 
 

 Eventuelt 
Neste møte er berammet til fredag 2. desember kl. 18-21 til lørdag 3. desember 9-13. 
 

 Møtet ble avsluttet 
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