
Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 
 

Åpning  

President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble 

avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger. 

 

Sak 1 – 2 
Konstituering 

 

 De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 155 

stemmeberettigede og 30 observatører ved møtestart. 

 Innkallingen ble godkjent. 

 Sakliste ble godkjent. 

 Forretningsorden ble godkjent. 

 Som tingdirigenter ble følgende valgt;  

Anne Britt Nilsen og Ulrik Opdal 

 

 Som sekretærer ble følgende valgt;  

Julie Berge og Daniel Sønstevold 

 

 Følgende tellekorps ble valgt;  

Inger Wold 

Anne Cathrine Røste 

Bjørn Solberg 

Martin Kitel 

 

 Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; 

Jannicke Eriksen, Bergen karate klubb 

Snorre Edvardsen, Lier taekwon-do klubb 

 

Sak 3 – 

Godkjenne 

valg og vedtak 

foretatt av 

seksjonsmøtene 

 

Karate; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 

Beretning, regnskap, langtidsplan og langtidsbudsjett. 

 

Seksjonsstyret: 

Leder: Svanhild Sunde (Trondheim karate klubb) 

Nestleder: Åge Thoen (Santokai karate klubb) 

Medlem: Elisabeth Knudtzon, (Tromsø karate klubb) 

Medlem: Nils Petter Wold (Troll karateklubb bushido) 

Medlem: Jannikke Berger (Bergen karate og kampsport klubb) 

 

Varamedlem: Kate Gry Bache Larsen (Bærum kampsportklubb) 

Varamedlem: Michael Sautter (Lura karate klubb) 

 

Valgkomite: 

Leder: Kjell Sivertsen (Seiken karateklubb) 

Medlem: Harald Bauck (Lyderhorn karate klubb) 

Medlem: Ingrid Bjordal (Fana karate klubb) 

Varamedlem: Maren Øvsthus (Grimstad karate klubb) 

 

Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak og tok valget  

til etterretning. 

 

 

 



Taekwondo WTF; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 

Beretning, regnskap, langtidsplan og budsjett. I tillegg ble 

seksjonsavgiften økt fra kr. 50,- til kr. 70,- . 

 

Seksjonsstyret: 
Leder: Tore Johansen (Steigen taekwondo klubb)  

Nestleder: Morgan Nygård (Steigen taekwondo klubb)  

Medlem: Lillian Fossum (Hwa rang team Drammen)  

Medlem: Silvi R. Strøm (Borgen IL taekwondo)  

Medlem: Terje Førsund (Øvre Romerike budo senter)  

 

Varamedlem: Håkon Fredriksen (Oslo taekwondo klubb)  

Varamedlem: Lone Dalsberget (Taekwondo team Heimdal)  

 

Valgkomite:  

Leder: Janne Viddal (NTNUI taekwondo)  

Medlem: Asle Fredriksen (Oslo taekwondo klubb)  

Medlem: John Olav Rasmussen-Moe (Kiap taekwondo klubb)  

Varamedlem: Øyvind Kveine (OSI Oslo)  

 

Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak og tok valget til 

etterretning. 
 

 

Taekwondo ITF; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 

Beretning, regnskap, langtidsplan og langtidsbudsjett. 

 

Seksjonsstyret: 
Leder: Per Christian Garnæs (Asker NTN taekwon-do klubb)  

Nestleder: Line Gulbrandsen (Værnes NTN taekwon-do klubb)  

Medlem: Snorre Edvardsen (Lier NTN taekwon-do klubb)  

Medlem: Geir Olav Hågensli (Kongsvinger taekwon-do klubb)  

Medlem: Mona Berg Larsen (Bergen NTN taekwon-do klubb)  

 

Varamedlem: Hallgeir Betele (Christiania taekwon-do klubb)  

Varamedlem: Linn Johansen (Harstad taekwon-do klubb)  

 

Valgkomite:  

Leder: Vegard Iversen (Bergen NTN taekwon-do klubb) 

Medlem: Gro Smenes (Røyken NTN taekwon-do klubb)  

Medlem: Gunnar Rugsveen(Trondheim NTN taekwon-do klubb)  

Varamedlem: Søren Engelshiøn (Bærum NTN taekwon-do klubb)  

 

Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak og tok valget til 

etterretning. 
 

 

Jujutsu; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 

Beretning, regnskap, langtidsplan og langtidsbudsjett. 

 

Seksjonsstyret: 

Leder: Terje Kårstad (Stavanger ju jitsu klubb) 

Nestleder: Anne Unger Søvik (Sentrum ju jitsu klubb) 

Medlem: Leif Gunnar Økland (Haugesund ju-jutsu klubb) 



Medlem: Rune S. Henrichsen (Oslo ju jitsu klubb) 

Medlem: Elizabeth Diaz (Haugesund ju-jutsu klubb) 

 

Varamedlem: Unni Stangnes (Trondheim ju jitsu klubb) 

Varamedlem: Ottar Vassenden (Bergen Vest kampsport klubb) 

 

Valgkomite: 

Leder: Tore Bigseth (Ålesund ju jitsu klubb) 

Medlem: Anne Christine Hansen (Sandviken kampsportklubb) 

Medlem: Rolf Magne Larsen (Stavanger ju jitsu klubb) 

Varamedlem: John Arild Birkeland (Haugesund ju-jutsu klubb) 

 

Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak og tok valget til  

etterretning. 

   

 

Fleridrett; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 

Beretning, regnskap, langtidsplan og langtidsbudsjett. 

 

Seksjonsstyret: 

Leder: Inger Wold (Aikikan Oslo) 

Nestleder: Kåre Jon Lund (Bergen Kendo klubb) 

Medlem: Anna Rongen (Grupo Uniäo na Capoeira Trondheim) 

Medlem: Mikkelai Downing (Eika taiji klubb) 

Medlem: Jacqueline Von Arb (Stavanger JuShinKan Aikido klubb) 

 

Varamedlem: Kent Rodel Westgaard (Stovner Doce Pares klubb) 

Varamedlem: Ana Lobato (OSI Kendo) 

 

Valgkomite: 

Leder: Andrea Sollie (Sunyata Aikido Dojo Heggedal) 

Medlem: Håkon Adriano Matre (Stavanger JuShinKan Aikido klubb) 

Medlem: Joakim Kosmo (OSI Kendo) 

Varamedlem: Anders Braaten Raaen (Oslo Kungfu klubb) 

 

Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak og tok valget til  

etterretning. 

 

Sak 4 – 

Behandle 

beretning for 

NKF 

 

Forbundets beretning ble behandlet. Følgende endringer/tillegg ble 

bemerket inntatt i denne; 

Ingen bemerkninger. 

 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 5 – 

Behandle 

revidert 

regnskap 

 

Forbundets regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til 

regnskapet; 

 

Ingen bemerkninger. 

     Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 



Sak 6 – 

Innkomne 

saker 

 

Det var ingen innkomne saker til behandling. 

Sak 7 – 

Fastsette 

kontingenter/ 

avgifter 

 

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet; 

 

Forbundsavgift per enkeltmedlem i klubb beholdes uendret, kr. 80,- 

 

Forbundsstyret fikk fullmakt til å fastsette forsikringsavgiften årlig, 

basert på forhandlinger med det til enhver tid valgte forsikringsselskapet. 

Avgiften er p.t. kr. 80,- 

 

 

Sak 8 – 

Behandle 

langtidsplan og 

langtidsbudsjett 

 

 Forbundets langtidsplan ble gjennomgått og følgende bemerkninger 

ble knyttet til denne; 

 

Ingen bemerkninger. 

 

      Langtidsplanen ble enstemmig godkjent. 

 

 Forbundets langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og følgende 

bemerkninger ble knyttet til dette; 

 

Ingen bemerkninger. 

 

Langtidsbudsjettet ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 9 – 

Engasjere stats-

aut./reg. revisor 

 

Forbundsstyret foreslo fortsatt engasjement av revisjonsselskapet BDO  

AS. Det ble fattet følgende vedtak; 

 

Statsautorisert revisor BDO AS benyttes fortsatt som Norges 

Kampsportforbunds revisor etter gjeldende satser. 

 

Sak 10 abcde 
Valg 

 

Valg av forbundsstyre; 

 Som president ble Trond Berg (Tøyen taekwondo klubb) valgt  

enstemmig. 

 Som 1. visepresident ble Tore Bigseth (Ålesund ju jitsu klubb) valgt  

enstemmig. 

 Som 2. visepresident ble Øyvind Andreassen (Bergen karate klubb) 

valgt enstemmig. 

 

 Som styremedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt enstemmig; 

styremedlem: Line Gulbrandsen (Værnes NTN taekwon-do klubb) 

styremedlem: Kjell Sivertsen (Seiken karate klubb)  

 

I tillegg er seksjonenes leder med i forbundsstyret.  

 

 

Valg av kontrollkomité; 

 Som leder ble Tove Hermanrud (Tøyen taekwondo klubb) valgt 

enstemmig. 



 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt enstemmig; 

Erling Mytting (Oslo taekwondo klubb) 

Ove Erstad (Ålesund ju jitsu klubb 

 

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt enstemmig; 

Fiona M. Eide (Fana NTN taekwon-do klubb) 

Sturle Halleraker (Sotra NTN taekwon-do klubb) 

 

Valg av repr. til møter/ting i overordnete org.ledd; 

 Styret fikk fullmakt til selv å oppnevne repr. til møter/ting i 

overordnete org.ledd. 

 

Valg av valgkomité; 

 Som leder ble Vegard Iversen (Bergen NTN taekwon-do klubb) valgt 

enstemmig. 

 

 Som medlemmer (4 stk.) ble følgende valgt enstemmig; 

Harald Bauck (Lyderhorn karate klubb) 

Janne Viddal (NTNUI taekwondo) 

Rolf Magne Larsen (Stavanger ju jitsu klubb) 

Andrea Sollie (Sunyata aikido dojo Heggedal) 

 

 

Avslutning  

Påtroppende president fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 

avsluttet med utdeling av blomster.  

 

 

 

 

 

Referent sign.      Referent sign. 

 

 

Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 

 

 

 

 


