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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 10 – 2012/14 

 

Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion 

Tid: Fredag 28.febr. kl. 18:00-21:00 og  
Lørdag 1. mars kl. 09:00-13:00 

Neste møte: Fredag 2. mai + lørdag 3. mai 2014 

 
 
DELTAKERE: 
President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth  
2. visepresident Øyvind Andreassen 

Styremedlem Line Gulbrandsen 

Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen Per Chr. Garnæs 
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen Inger Wold 

Styremedlem/leder karate seksjonen Kjell Sivertsen 
 
Fra administrasjonen: 
Generalsekretær (GS), referent Trond A. Søvik 

Sportssjef Dag O. Jacobsen 

 
Meldt forfall: 

Styremedlem Anne Cathrine Røste 
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen Terje Kårstad  
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen Svein Rui 
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl 
IKT rådgiver Pål Erik Hansen  

 
 
  

 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 7 stemmeberettigede tilstede. 
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Godkjenning av innkalling og sakliste: 
 
• Godkjenne innkalling 
Innkalling kunngjort i utsendte møteplan av 4. juni 2012 samt i MS Outlook kalender. Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 

• Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt 
Referat fra møte 08 av 6.-7. des. samt 09 av 20. januar er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Det var ingen saker 
til behandling under evt. 
 

 
 

Rapporterings-/orienteringssaker: 
 
O-20 • Info fra adm./toppidrett 

- Overordnete punkter fra adm. handlingsplan og arbeid 
 

 
Adm. handlingsplan 
Det meste er utført eller under løpende kontroll. Medlemstallsutviklingen og idrettsregistreringen er fortsatt positiv 
og foreløpig antall ligger på 40.514. GS fremla info rundt Norges Varemesse sin Aktiv 2014 som avholdes på 
Lillestrøm 5.-7. sept. Her er NIF og særforbundene invitert på svært gunstige vilkår. 
 
Personalforhold 
Julie Berge har overtatt etter Marthe Bøhler som sportskonsulent med ansvar for taekwondo.  
 
Utdanning 
GS søker å allokere mer menneskelige ressurser til utdanningsarbeid. 
 
Status samarbeidsavtaler med stilarter 
Siste tilskudd er Nordic Taekwondo Academy (NTA) ved Sigvald Martinsen. Nå har NKF 21 stilartsavtaler og 
mangler kun noen få mindre stilarter som venter på å få org.nr. på plass. 
 
Anlegg 
Kampidrettenes anleggssamarbeid står støtt, men er noe redusert kapasitetsmessig etter at Marthe har sluttet.  

o Det er sendt brev til Oslo idrettskrets med forslag om at kampidrettene inkluderes i.f.t. tilgang på 
kommunale fleridrettshaller 

o Det er utarbeidet anleggsplan for Oslo som bygger på den nasjonale anleggsplanen som er vedtatt  
o Det er innsendt høringssvar til Telemark idrettskrets i.f.t. anleggsplan 
o Det utarbeides høringssvar til NIFs anleggsutvalg i.f.t. tilskuddssatser til anleggstyper.  
o Kampidrettene vurderer muligheten for et spleiselag med å engasjere ekstern anleggskonsulent til å drive 

utviklings- og påvirkningsarbeid. 
 
40-års markering, samarbeidspartnere (omdømme)  og markeds/sponsorarbeid 
Jubileumsmagasinet utsendt 22. jan. til samtlige klubber samt info om hvordan bli «Bry Deg» klubb, info om 
Alkohol og Kampsport, m.m.  Når det gjelder arbeidet til Markedsteam AS så har det dessverre ikke kommet så 
mye ut av dette og inngåtte avtale har ikke lenger noen økonomiske forpliktelser for NKF. I.f.t. toppidrett har 
Khalique Rana blitt engasjert til å jobbe med dette på provisjonsbasis.  

 
 Norsk Pasientskade erstatning 

NIF har vært i flere møter med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det viser seg at en del av det ansvaret 
særforbund har når det skal arrangeres idrettsarrangementer, er å sørge for at eventuelt helsepersonell som benyttes 
er dekket gjennom Norsk Pasientskadeerstatningsordningen. Det er ønskelig med en rammeavtale for idretten. 
Dersom NIF og NPE ikke kommer til enighet om dette, vil særforbundene selv være ansvarlig for å innbetale 
tilskudd direkte til NPE. Det er utstrakt bruk av Røde Kors og Norsk Folkehjelp i idretten og disse er allerede 
omfattet av NPE. 
 
Det viser seg imidlertid riktig og viktig å erstatte begrepet «lege» i stevne-/konkurranseregler der det ikke er 
nødvendig p.g.a. knock-out forskriften. Det ble dermed foreslått å innsette et overordnet pkt. i felles 
stevnereglement om at med «lege» i konkurransereglene menes «kvalifisert helsepersonell» da det ikke er et 
medisinsk krav innen NIF utover det som fremgår her.  
 
Reforhandling av Sportscover medlemsforsikring 
NKF har fått bedre vilkår til uendret pris. Det betyr at dekningsbeløpene har blitt oppjustert parallelt med NIFs 
barneidrettsforsikring – uten at det vil koste klubbene mer.  
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Medlemssystem til kampidrettsforbundene 
Det har vært avholdt møte 12. febr. hvor NKFs medlemssystem ble presentert for de øvrige kampidretts-
forbundene. Kampidrettsforbundene skal ta dette opp i egne styrer om systemet kan være aktuelt for de. 
 
Markedsføring via VGTV 
Feelgood Productions har i samarbeid med VGTV utarbeidet et konsept hvor kjendiser skal kjempe mot hverandre 
innen flere kampidretter. Det vil være 8 programmer hvor det siste avsluttes i uken før påske. Det er en 
opplærings-/treningstid mellom kampene og programmet vil vise hva hver kampsport går ut på og hva som kreves.  
 
Oppfølging av karate klagesak 
Etter forrige styremøte hvor klagesaken fra klubbene Mizuchi, Troll og Os karate klubb ble tatt opp ble det gitt et 
tilsvar og invitert til møte som ble avholdt 13. februar. Det er ytterligere avtalt at ekstra møte skal avholdes etter 
17. mars. 
 
Toppidrett 
Målsettingen for 2013 var medaljer i offisielle mesterskap innen OL-grenen taekwondo kamp samt medalje i minst 
2 EM/VM innen de internasjonale særforbund NKF står tilsluttet. Selv om vi klarte å oppfylle målsettingen er 
sportssjefen  ikke fornøyd med resultatene og det vurderes ny organisering fra sommeren 2014. Videre er en 
helhetlig utdanning i klubbene viktig for fremtidig suksess. 
 
I klartekst betyr dette at rekruttering og utvikling av talenter, ungdommer, juniorer samt seniorer vil skje i klubben, 
mens landslaget vil ta seg av de utøvere som vil og kan være utøvere på heltid – og som kvalifiserer seg. På kadett 
og junior nivå er det fokus på utvikling, mens det på seniornivå er fokus på prestasjoner.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 51 

Forbundsstyret godkjente påmelding til messen Aktiv 2014 og vedtok å legge til et overordnet pkt. i 

stevnereglementet om at med «lege» menes «kvalifisert helsepersonell». Orienteringene for øvrig ble tatt til 

etterretning.  

 

O-21 • Info fra President/presidentskapet 
- Overordnete idrettspolitiske forhold   

 

 
- Medlemsmøte i SFF ble avholdt 25. februar og Presidenten meldte om et godt møte med gode overordnete tema. 
- SFF har utarbeidet høringssvar på NIFs høring om folkehelsestrategi, plan for antidopingarbeid og tilskuddssatser 

for ulike anleggstyper.  
- SFF setter også fokus på Tvedt rapportens oppfølging i.f.t. regionale kompetansesentre 
- Det er bedt om møte med Idrettspresidenten vedr. prosess med endringer i KO-loven. 
- NRK sak, jf. http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=19692367&displaypage=TRUE  

har banet vei for mulig lovendring i NIFs lov. 
- Oppfølging av idrettskretser i.f.t. årsmøter/valg. Det jobbes med å kartlegge årsmøtedatoer slik at kampidrettene 

kan mobilisere evt. kandidater til disse.  
- NIFs ledermøte avholdes 23.-24. mai i Bergen. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 52: 

 Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning. 

 

O-22 Rapportering fra seksjonene, styremedlemmene/oppnevnte 

 
Generelt; 
- Det har vært en høringsprosess i seksjonen  om aksjefond som skal omsettes til stevneutstyr.  
- Seksjonene har hatt høringer fra forbundsstyret til behandling (langtidsplan, standardisering av stevnestøtte, 

org.endringer). Langtidsplanen er det gitt unison støtte til, men de to øvrige sakene forkastes. 
- E-læring er mulig å benytte innen NKF med alle seksjonene i.f.t. dommerkurs og utdanning generelt. 
- Det ble gitt kort info om TTU og samarbeid med dansk leverandør av medlemssystem. 
 
Karate;  
- Karate vedtak 77 om uttalelser i strid med etiske regler i NKF ble returnert til karate styret. 
- Har utarbeidet tekst til publikasjon som er på gang. 
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WTF taekwondo; 
- Styret diskuterte forespørsel om dekning av film fra kampsport uka i Steigen for taekwondo WTF, men 

konkluderte med at dette må seksjonen selv ta stilling til. 
 

ITF taekwon-do; 
- Revidert kampregler og skal ha dommerkurs. 
- Vurderer nytt elektronisk dommersystem. 
- NM avholdes 7.-9.nov. 
- Tar opp muligheten for felles ITF kurs på Trener 1 del 3. 
 
Fleridrett; 
- Komiteene er i gang for de ulike kampsportene innen seksjonen. 
- Satser på rekrutteringstiltak og bruk av sosiale medier og suksesshistorier på nett. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 53: 

 Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.  

 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

35 • Økonomi  
 

 
Resultatregnskap 2013: 
Regnskap med balanse og økonomisk beretning ble behandlet. Revisor hadde ingen merknader ved sin revisjon 
10. februar. 

 
Budsjett 2014: 
Revidert forslag for fellesdrift/toppidrett ble behandlet. I tillegg ble seksjonenes reviderte budsjettforslag for 2014 
gjennomgått.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 54: 

Regnskap med balanse, noter og økonomisk beretning samt årsdisposisjonsavsetninger godkjennes som styrets 

avgitte regnskap. Reviderte budsjetter for 2014 godkjennes. 

 

36 Tinget 2014 

 
Frister for tingdokumenter o.a. ble fremlagt. Seksjonsstyrene og valgkomiteer er varslet om frister og oppgaver. 
Sportskonsulentene bistår seksjonene. 
 
Program for helgen ble presentert hvor det legges til rette for en trivelig helg med faglig påfyll og sosialt samvær.  
Seksjonslederne må ta stilling til hvorvidt det er aktuelt med seksjonsstyremøte fredagen og melde fra til adm. 
snarest. 
 
Forslag til innkallingsdokument ble fremvist og skal utsendes klubbene innen innkallingsfristen. 
Æresmedlemmenes innstillingsjury har forslag til nytt æresmedlem for hedring på tinget. Plakett må lages. 
 
Tingdirigenter må avklares pr. seksjon. Forbundsstyrets medlemmer bør i utgangspunktet avstå fra å være 
dirigenter på seksjonsmøtene. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 55: 

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning og ga signaler i.f.t. rammer og innhold for tinget, herunder legges 

det til rette for hedring av nytt æresmedlem. 

 

37 Institutt – klubb problematikk  

 
Det forelå et juridisk notat vedr. instituttproblematikk til behandling. Saken er utledet i.f.m. at adm. har sett på 
muligheten for å få alle medlemmene i Mudo instituttene innmeldt i kampsportklubber tilhørende NKF.  
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Etter at NIF opphevet den 5 år lange dispensasjonen om at institutter kunne ha medlemskap i Danseforbundet og 
Kampsportforbundet ble det ikke laget gode reguleringer av samarbeid mellom klubber og institutter. Dermed tok 
idrettskretsene opp klubber utledet fra institutter med kun konkurranseutøvere. Dette viser seg ikke lenger å være 
holdbart og slike klubber anses ikke som reelle klubber i.h.t. nåværende lovmessige forhold.  
 
Dette misforholdet må rettes opp og det er derfor dialog mellom NKF og Mudo inst. ledelse som må lede til en 
avklaring på visse vilkår som NKF er nødt til å sette. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 56: 
Forbundsstyret tar det juridiske notat til etterretning og bifaller videre fremdrift som er trukket opp i denne saken. 

 
 

  
_______________________________________ 
Trond Berg 
 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

_______________________________________ 
Kjell Sivertsen  
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

 
_______________________________________ 
Inger Wold 

 
_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
 
 

 
 

 


