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PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 12 –  2004/2006 

 
STED:  Tlf. møte  
DATO: 27. april 2006 kl. 22:00 
 
DELTAKERE:   
   
 Trond Berg President  
 Tore Bigseth 1. Visepresident  

 Øyvind Andreassen 2. Visepresident 
 Kjell Sivertsen Styremedlem/leder karate  
 Solveig Engbakk Styremedlem/leder jujutsu 
 Rune Ingebrigtsen Styremedlem/leder fleridrett 
 Line Gulbrandsen Styremedlem/leder taekwondo NTN 
 Stig Ove Ness Styremedlem/leder taekwondo 
 Tove Hermanrud 2. varamedlem 
   
 Forfall:  
 Pål Erik Hansen 1. varamedlem 
   
 Fra adm.: 

Trond Søvik 
Dag Jacobsen 

 
Generalsekretær (GS), referent 
Sportssjef 

   
 
 

FSSAK 071 GODKJENNE SAKLISTE  
Saklisten ble godkjent.  

 
 

FSSAK 072  ORIENTERINGSSAKER 
 

 Info fra Presidenten 
NIF ledermøte  12.-13. mai 
President Trond Berg orienterte kort om kommende ledermøte. Forbundsstyret 
fattet følgende; 

 
VEDTAK 096  Presidenten får fullmakt til å oppnevne representanter til NIFs ledermøte. 

 
Stevnereglementet 
Lovutvalgets uttalelse om forslaget til revidert stevnereglement forelå. 
Forbundsstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 097 Stevnereglementet godkjennes som forslag til tingbehandling. Adm. gjør siste 

justeringer i dokumentet i.h.t. styrets signaler, herunder hensyntar lovutvalgets 
uttalelser. 
 

   Langtidsplan for taekwondo 
Presidenten viste til taekwondo seksjonens tingdokumenter som var innsendt 
adm. denne dag 27. april, og viste spesielt til fremlagte langtidsplan. Denne har 
forbundsstyret ikke sett før og det ble stilt spørsmålstegn til hvorvidt planen var i 
overensstemmelse med forbundets overordnete langtidsplan som fremlegges til 
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tingbehandling. Underordnete planer må tilpasses slik overordnet plan og i det er 
naturlig å gjøre i den rekkefølgen. 
.  
Seksjonsleder innrømmet at seksjonens plan ikke er helt i overensstemmelse 
med overordnet plan i.f.t. toppidrett, der seksjonsstyret på sin side ønsker å få 
justert forbundsstyrets plan. Presidenten viste til at seksjonens plan da er i 
disharmoni med forbundsplanen og kan stå i motstrid til hverandre ved 
tingbehandling. Seksjonsstyrets ønsker og mål i.f.t. forbundets langtidsplan bør 
derfor spilles inn under behandling av denne. På denne bakgrunn anmodet 
Presidenten om at seksjonsleder omdefinerer planen til arbeidsmål for seksjonen 
og justerer konteksten slik at denne blir i overensstemmelse med forbundsstyrets 
forslag til langtidsplan. Forbundsstyret støttet dette og tok forøvrig saken til 
etterretning. 
 

 
FSSAK 073  INNKOMNE SAKER TIL TINGET 
 

Utenom forbundsstyrets egne saker til tingbehandling, jmf. forrige referat, var 
det innkommet ett – 1 – forslag (Mizuchi KK) innen fristen som var 21. april.  I 
tillegg forelå et forslag som var innkommet 27. april (Satori KK). 
Forbundsstyret behandlet forslagene og fattet følgende; 

 
VEDTAK 098 Forslaget som var innkommet etter fristdato avvises. President og 1. 

visepresident besørger svarbrev til Satori KK. Forslaget fra Mizuchi KK vil 
forbundsstyret ikke støtte, da styret mener forslaget allerede er tilfredsstillende 
ivaretatt i stevnereglementet som fremlegges, §9.1.6.  

 
   Styrets kommentarer innsettes i tingdokumentet av adm. 

   
 
 

 
_______________________________________ 
Trond Berg 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
_______________________________________ 
Solveig Engbakk 

 
_______________________________________ 
Rune Ingebrigtsen 

 
_______________________________________ 
Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 

 
_______________________________________ 
Tove Hermanrud 

 

  
 

 
 

 


