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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 09 – 2012/14 

 

Sted: Forbundskontoret/tlf. konferanse 

Tid: Mandag 20. januar kl. 18:00-20:00 

Neste møte: Fredag 28. febr. + lørdag 1. mars 2014 

 
 
DELTAKERE: 
President Trond Berg 

2. visepresident Øyvind Andreassen 
Styremedlem Anne Cathrine Røste 

Styremedlem/leder jujutsu seksjonen Terje Kårstad  

Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen Per Chr. Garnæs 
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen Svein Rui 

Styremedlem/leder fleridretts seksjonen Inger Wold 
Styremedlem/leder karate seksjonen Kjell Sivertsen 

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl 

 
Fra administrasjonen: 
Generalsekretær (GS), referent Trond A. Søvik 
Sportssjef Dag O. Jacobsen 
Sportskoordinator (under sak 34) Helle Borgen 
 
Gjest under sak 35: 
Markedsteam AS Olav Linna 
 
Meldt forfall: 
1. visepresident Tore Bigseth  

Styremedlem Line Gulbrandsen 
IKT rådgiver Pål Erik Hansen  

 
 
  

 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede. 
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Godkjenning av innkalling og sakliste: 
 
• Godkjenne innkalling 
Innkalling kunngjort pr. e-post 13.januar. Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 

• Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt 
Referat fra møte 08 av 6.-7. des. er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering av de fysisk tilstedeværende. Resterende 
som deltok pr. tlf. signerer på neste møte. 
 

 
 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

34 • Klage/krav om personalendringer 
 

 
Mizuchi KK, Troll KK og Os KK har innsendt en klage på landslagsstrukturen innen karate med krav om 
personalendringer. Klagen ble mottatt av forbundsstyret 2. okt. 2013. Saksforløpet har vært som følger; 
 

- 2. okt.; Info til karate styret, forbundsstyret og landslagsledelsen for karate 

- 2. okt.; E-post til styrene i Troll KK, Mizuchi KK og Os KK om å avlevere signerte styrevedtak hvor det fremgår 

styrebehandling av saken med vedtak. Først når dette er på plass er saksgrunnlaget formelt i orden og saken kan 

behandles. 

- 9. okt.; Mottak av Troll KK styrevedtak datert 2. okt. 

- 14. okt.; Mottak av Mizuchi KK styrevedtak datert 9. okt. 

- 25. okt; E-post til klubbene om status på mottak av styrevedtak samt info om videre saksgang 

- 11. nov.; Utsendelse av klage til landslagsapparatet for gjennomlesning før møte 15. nov. 

- 15. nov.; Mottak av Os KK styrevedtak datert 23. sept. 

- 15. nov.; Møte med berørte i landslagapparatet; Dag Jacobsen, Morten Alstadsæther, Arild Lund, Geir Hjerpaasen, 

Tormod Evensen, Raik Tietze. Helle Borgen deltok som sekretær i tillegg til GS.  

- 27. nov.; Siste skriftlige innspill innkom fra de berørte og adm. kunne påbegynne sammenstillingen. 

- 28. nov; Saksliste med underlag utsendt fra adm. til karate styret med info om saken; 

- 4. des.; Nytt krav fra klagerne mottatt om at saken må behandles på ekstraordinært styremøte før jul 

- 9. des.; Svar på foregående sendt 

- 11.des; Nytt krav mottatt 

- 11.des.; Svar på foregående sendt 

- 13. jan. 2014; Ekstra forbundsstyremøte berammet og innkalt  

- 20. jan. 2014; Ekstra forbundsstyremøte avholdt med saken som hovedsak 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 51: 

Styret har vurdert klagen opp mot det svar som administrasjonen har utarbeidet og tar svaret til etterretning og 

stiller seg bak konklusjonen. Klubbene tilskrives og inviteres til møte hvor President og seksjonsleder også deltar. 

 

 

 

35 Sponsorarbeid og mulig festivalkonsept 

 
Olav Linna redegjorde for sitt engasjement for NKF. Han konkluderte med at NKFs kampsporter mangler 
synlighet for sponsorer og derfor er vanskelig å selge inn. Videre orienterte han om barnefestivalene som et mer 
salgbart produkt for øyeblikket og skal søke å lande snarlig en avtale med Ringo-kjeden. For øvrig informerte han 
om arbeidet sitt med å utvikle et nytt konsept i det eksisterende samarbeidet mellom NNPF og NKF, såkalt Bry 
Deg Festival (BDF). Til slutt ble det også gitt info om et mulig samarbeid mellom bokse-, kickboxing og 
kampsportforbundet opp mot Feelgood Productions og VGTV om et underholdningsprogram. Styret fikk stille 
utdypende spørsmål og foretok deretter en diskusjon av sakselementene etter at Linna hadde forlatt møtet.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  

 
 Vedtak 52: 

 Styret ser ikke grunnlaget for å realisere BDF konseptet. For øvrig tar styret orienteringen til etterretning.  
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Rapporterings/orienteringssaker: 
 

36 • Høringer o.a. 

 
NIFs høring på antidopingarbeid har høringsfrist 1. mai. 

 NIFs høring på strategi for økt fysisk aktivitet i samfunnet har høringsfrist 14. mars. 
 SFF kommer med innspill til høringssvar. For øvrig anmodet Presidenten alle styremedlemmene til å gi innspill. 
 

Presidenten orienterte for øvrig om domsslutning i saken mellom Bærum Kampsportklubb og Mizuchi Karate 
Klubb. Videre ble det gitt info om disiplinærsaker som pågår i noen medlemsklubber. 

 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 

Vedtak 53: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

  
_______________________________________ 
Trond Berg 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

_______________________________________ 
Svein Rui  
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs 

 
_______________________________________ 
Anne Cathrine Røste   

 
_______________________________________ 
Terje Kårstad 

 
_______________________________________ 
Gunnar Nordahl 
 
 
 

 
_______________________________________ 
Inger Wold 
 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 


