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PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 1 –  2008/2010 

 

STED: Clarion Hotell Oslo Airport, Sør-Gardermoen 
DATO/ÅR: Søndag 1. juni 2008 
 
 
DELTAKERE:   
   
 Trond Berg President  
 Tore Bigseth 1. Visepresident  

 Øyvind Andreassen 2. Visepresident 
 Pål Erik Hansen Styremedlem 
 Tove Hermanrud Styremedlem 
 Kjell Sivertsen Styremedlem/leder karate  
 Tore Johansen Styremedlem/leder taekwondo 
 Åshild Stenevik Styremedlem/leder jujutsu 
 Rune Ingebrigtsen Styremedlem/leder fleridrett 
 Per Chr. Garnæs  Styremedlem/leder taekwondo NTN 
   

 
 

 
 

Fra adm.: 
Trond Søvik 
Dag Jacobsen 

 
Generalsekretær (GS), referent 
Sportssjef 

 

 
President Trond Berg samlet forbundsstyret etter forbundstingets valg og ønsket 
nye og gamle styremedlemmer velkommen til ny tingperiode. Det forelå ingen 
eksplisitt sakliste for møtet, men Presidenten ønsket å igangsett/konstituere 
styret og bli enige om første styremøte og ledermøte samt gi relevant 
informasjon. 
 

FSSAK 001  MØTEPLAN  

Det er vanlig at NKF avholder årlig ledermøte for alle styrene i mnd.skiftet 
aug./sept. og at første ledermøte etter tinget benyttes til skolering av nye og 
gamle tillitsvalgte. Det har også vært vanlig å avholde forbundsstyremøte i 
tilknytning til ledermøtet. Styret kom til enighet om å fortsette denne praksisen 
og fattet følgende; 

 
VEDTAK 1 Første ledermøte i tingperioden avholdes 12.-13. september. I den sammenheng 

avholdes også forbundsstyremøte. Det skal utarbeides forslag til møteplan for 

øvrig for tingperioden som fremlegges styret for behandling. Presidentskapet får 

i oppgave å forberede møtene og sette program/sakliste. Presidentskapet fatter 

imidlertid ingen vedtak. 

 

FSSAK 002  ORIENTERING fra President 

Presidenten ga informasjon om at NKF har et godt nettverk både adm. og 
politisk i NIF og at vi nok en gang vil være representert på NIFs ledermøte, 
helgen etter tinget. Presidenten er medlem i NIFs politiske særforbundsutvalg 
samt deltar aktivt i ulike politiske forum som for eksempel Presidentforum for 
særforbund og forum for fleridrettsforbund.  
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OL nærmer seg med stormskritt og Presidenten er uttatt og akkreditert fra 
Olympiatoppen til å delta som leder for NKFs representasjonslag. Nina Solheim 
skal gå kamper 23. august.  

Presidenten orienterte videre om ferieavvikling og egen sykemelding i.f.m. en 
skulderoperasjon, i tillegg til hans fravær under OL. Han vil imidlertid være 
disponibel i.f.t. sitt Presidentverv og meddelte at det er viktig å ta kontakt når det 
måtte være noe. 

I.h.t. tidligere praksis ber Presidenten om å bli holdt orientert gjennom 
seksjonsstyrenes møteinnkallinger (og referater) slik at han kan delta på enkelte 
seksjonsmøter. 

   

 
_______________________________________ 
Trond Berg 

 
_______________________________________ 
Åshild Stenevik 

 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

 
_______________________________________ 
Rune Ingebrigtsen 

 
_______________________________________ 
Pål Erik Hansen  

 
_______________________________________ 
Tore Johansen 

 
_______________________________________ 
Tove Hermanrud 

 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs  

  
 

 


