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Referat 

Referat styremøte 

Søndag 26. mars 2017 
    

 

Deltagere: Bjørnar Sæther, Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Marianne Lund Syvaldsen Øren, Ulf 
Johansen, Elizabeth Aasen Ellingsen. 

Renate Westby var syk. Stein Eriksen var invitert på deler av møte ift Utdanning og Barneløftet. 

  

Dato: Søndag 26. Mars 2017 

Tid:  10.00 – 14.00 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion  
 

 

 
 

AGENDA: 
 
Følgende saker er vedtatt pr mail som en konsekvens av tidligere diskusjoner og vedtak pr dato 6 februar 2017. 

NKBF-18/17     RENT SÆRFORBUND 

Det ble innstilt at NKBF tar et formelt vedtak for å bli et "Rent Særforbund" og at vi starter utarbeidelse av plan 
for å få det til. Det vises til tidligere diskusjon og til referat fra GenSek etter hans møte med Anti-Doping Norge. 
Ulf er tidligere utnevnt som ansvarlig fra styret og det innstilles at Varamedlem Elizabeth blir som ekstraperson 
som vil jobbe med Ulf og i nært samarbeid med GenSek.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt pr 6 februar 2017 

NKBF-19/17    MEDLEMMER AV UTØVERKOMITEEN OG MANDAT 

Det ble vedtatt å styremøte i januar å etablere Utøverkomite og diskuterte grovt mandat. Det er foreslått en 
rekke personer og vi har kommet frem til følgende gruppering som er en miks av erfaring, disipliner, begge 
kjønn og med en viss geografisk spredning  

Leder: Monica Engeseth, Bergen (PF)  
Medlem: Raymond Straume, Fana (FC) 
Medlem: Thea Therese Næss, Fighter (FC) 
Medlem: Aam Rosmo, Berserk (K1) 
Medlem: Robin Rognmo, Øverbygd (PF, LC) 
Medlem: Espen Kløverfjell, Arendal (FC) 
Medlem: Lasse Årnes, Drammen KBK ( PF, LC )  

Vedtak: Enstemmig vedtatt pr 6 februar 2017 
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Saker behandlet på styremøte 26 mars 

 
NKBF-20/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Ingen kommentar. 
 
Vedtak: Protokoll fra sist styremøte blir godkjent og signert. 
  
 
NKBF-21/17 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
Ingen kommentar.  
   
Vedtak: Dagsorden enstemmig godtatt 
 
  
NKBF-22/17 REFERAT OG MELDINGER 
Generell informasjon fra generalsekretæren.  

- Espen er engasjert i forskjellig utvalg i NIF, herunder Helse og sikkerhet og Internasjonal 
kompetansegruppe (ny internasjonal strategi for NIF).  

- Det blir tatt tak i tall fra dommerkomiteen ift de som er kvalifiserte til NM men som ikke deltar. Det 
samme gjelder antall gullmerkekamper men som ikke går over til fullkontakt. Alt dette blir brukt som 
bakgrunnsmateriale i prosessen rundt Stevnestruktur, fremtidige NM.  

- Idrettsregistrering vil foregå i april måned. Dette betyr at vi må purre og følge opp klubber.  
 
 

NKBF-23/17 ØKONOMI/REGNSKAP OG STATUS 
Ingen spesielle kommentarer.  
   
Vedtak: Ingen vedtak fattet. 
 
NKBF-24/17 PROFFGRUPPA 
Det var en kort diskusjon rundt mandat til gruppen og der det står i vedtaksteksten i sak 47/09 «Ved avtropping 
skal gruppen selv arrangere medlemmer, samt at styret formelt godkjenner dette».  
Styret innstiller å fjerne denne teksten slik at styret, som i andre komiteer, vil har mulighet til å velge 
medlemmer i ordinær demokratisk ånd. 
Det gjøres ikke endringer i gruppen som sådan så funksjonen vil være uendret.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
NKBF-25/17 FORDELING AV ANSVAR 
Styret fordelte ansvar. 
Bjørnar: Generelt ansvar og iverksetter tiltak i samarbeid med GenSek. 
Kim: Følge opp dommerkomiteen og stevneansvarlig/org.komite. Vil være engasjert med GenSek i 
gjennomføring av prosess rundt Stevnestruktur 
Elizabeth: Rent Særforbund 
Ulf: Rent Særforbund 
Marianne: Oppfølging av Barneløftet 
Malene: Dommerkomite og org.komite 
Renate: Klubbutvikling 
Ansvar blir ytterligere fordelt når tydeliggjøring/korrigering av tiltaksplaner vedtas. 
 
Vedtak: Ansvar fordelt.  
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NKBF-26/17 FADDERORDNING 
Faddere vil følge opp sine klubber i april. Tema vil være idrettsregistrering og barneløftet spesifikt. 
 
Vedtak: Bruke april måned til oppfølging. 
 
NKBF-27/17 ETTERLEVE STRATEGIPLAN 
Det ble påbegynt diskusjon rundt Strategiplanen og tiltaksplaner. Det var ikke tid til å ferdigstille dette og et 
nytt forslag basert på diskusjonen blir distribuert styret og tiltaksplaner blir endelig vedtatt innen mai.  
 
Vedtak: Ingen vedtak foruten at det var enighet om å sirkulere nye planer og vedta dette pr mail og/eller Skype. 
Bjørnar og Espen forbereder 
 
NKBF-28/17 STEVNESTRUKTUR 
Det har vært en større diskusjon i det forrige styret om hvordan en NC/NM burde se ut og at vi må utnytte 
disse helgene maksimalt for å øke deltagelse i alle disipliner og skape mer aktivitet og kompetanseheving. 
Det iverksettes umiddelbart en prosess der vi involverer nødvendig personell for å utarbeide en gjennomtenkt 
modell som vi kan bruke som ny standard. Når meningene er mange om dette så er det også viktig at alle 
konsekvenser blir utredet ift kostnader, bemanning, fasiliteter, økonomi. 
Målsetningen er mer aktivitet, høyere kvalitet og kompetanseheving.  
 
Vedtak: Enstemmig 
 
NKBF-29/17 SOMMERLEIR 
I år vil sommerleiren og World Cup i Rimini være på samme helg, noe som gjør at alle/de fleste på landslag eller 
som har internasjonale ambisjoner vil være borte, herunder en del trenere.  
Vi mener at sommerleiren i Stavern er en viktig arena for forbundet. Derfor bestemte vi for oss at denne 
samlingen skal fokusere spesifikt på barneløftet. Dette formidles Utdanning og Barnekoordinator som da vil 
påbegynne tilrettelegging av program. I tillegg til det være svart belte og brun belte gradering denne helgen. 
GenSek vil varsle alle klubber om Sommerleiren slik at de kan forberede sitt personell, barn, utøvere og 
foreldre.  
Styret vil også ha sitt møte i Stavern. Dette er også gjeldende for Dommerkomiteen.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
NKBF-30/17 STATUS SPORTSSJEF  
Det ble tatt en gjennomgang av kandidatene og bakgrunn. Utifra søkerne og prosessen generelt er det innstilt å 
til å rollen til Felipe Valdes. En avklaring rundt stillingsinstruks avklares mellom styret, utdanning og landslag. 
 
Vedtak: Enstemmig. 
 
NKBF-31/17 ETABLERIG AV ORGANISASJONSKOMITE  
Det ble enstemmig vedtatt å starte arbeidet med å etablere en Organisasjonskomite. Dvs arbeidet med 
stevneansvar og organisering rundt dette. Pr i dag er det for utydelige linjer mellom ansvar og gjennomføring 
og det er til dels stor slitasje på noen personer. Vi er nødt til å sikre kontinuitet og stabilitet og ikke være 
avhengig av noen få personer. Prosess iverksettes. 
 
Vedtak: Enstemmig. 
 
NKBF-32/17 SØKNAD NM 2018 
Bergen KBK har søkt om NM 2018. Styret har fått saken oversendt fra Dommerkomiteen da det var forhold i 
søknaden som krever styrets godkjennelse. Styret v/President vil forhandle med Bergen KBK.  
 
Vedtak: President setter i gang dialog med Bergen KBK. 
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DIVERSE 
 
Klage Radisson Blu Nydalen 
En klage sendes fra NKBF til Radisson Blu i Nydalen da en rekke medlemmer har klagd på service.  
 
 
 
Neste Styremøte: 
Neste fysiske styremøte vil være i Stavern 17 juni.  
 
 
 
 


