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Referat 

Referat styremøte 

Lørdag 10. mars 2018 
    

 

Tilstede: Bjørnar Sæther, Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Renate Westby, Ulf Johansen 

Espen Lund 

Dato: Lørdag 13 Januar 2018 

Tid:  10.30 – 15.00 

Sted: Park Inn, Gardermoen 
 

 

 

AGENDA: 
 
 
NKBF-7/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signert. 
  
 
NKBF-8/18 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent.  
 
  
NKBF-9/18 REFERAT OG MELDINGER 
 
Status rapport fra Generalsekretær og President.  

- Vi leverte ikke en fullverdig søknad til Xtrastiftelsen da vi manglet mange detaljer i potensiell 

gjennomføring av mennesker med funksjonshemming.  

- NKBF kommer til å søke på midler fra diverse legater som er tenkt å supportere videreutvikling av eget 

personale. 

- Årsting. Ingen saker er innmeldt fra klubber. 

- Det er sendt ut mail til styre og komiteer ifm kostnader ifm reiser. Dette må strammes inn slik at vi i 

større grad tenker kost-nytte.  

Vedtak:  
Ingen vedtak fattet.  
 

 
NKBF-10/18 ØKONOMI/REGNSKAP/BUDSJETT OG STATUS – ÅRSTING 
Regnskap 2017 ble signert. 
Årsberetning 2017 ble signert. 
Endelig budsjett for 2018 ble godkjent enstemmig og blir innstilt 
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NKBF-11/18 STRATEGI 
Styret diskuterte en justering av strategi for de neste 2 årene ble diskutert. Endelig forslag sendes ut ifm tinget. 

 
 
NKBF-12/18 DIVERSE SAKER INKOMMET UNDERVEIS 
 
12.1  K1/Low-Kick Landslag:  
Det var kommet en søknad fra Bergen og Berserk K-1 om å etablere landslag i Low og K1. Dette ble diskutert og 
per i dag mener styret at det ikke er aktuelt å ha et formelt landslag i flere grener. Det er viktig å fortsette fokus 
med de midlene vi får fra OLT i stedet for å fragmentere dette nå i de neste to årene. Derimot er det viktig å 
legge til rette for andre disipliner ifm åpne landslagssamlinger og at vi skal motivere klubber til å delta 
internasjonalt og fremme muligheten til å kvalifisere seg til mesterskap. Det er viktig at miljøet bygges opp og 
at vi får flere med høy standard og som presterer på internasjonalt nivå. 
Styret ønsker å støtte dagens modell og allokering av midler og som for øvrig er støttet av OLT.  
 
Vedtak:  
Det var enstemmig vedtatt å ikke innføre et formelt landslag i K1 eller andre disipliner. 
 
12.2.  Kick-light:  
Det var kommet et forslag fra Berserk K-1 om å innføre Kick-Light i Norge på lik linje med andre disipliner. Det 
ønskes å innføre Kick-Light i Norges Cup og at det nå kan konkurreres i denne disiplinen offisielt i Norge.  
 
Vedtak:  
Det ble enstemmig vedtatt å innføre Kick-Light i Norge. Regler må ferdigstilles umiddelbart og dommere må 
skoleres på en smidig måte slik at dette kan arrangeres lokalt og regionalt. Kick-Light blir integrert i NC 3 i 
Sarpsborg til høsten. Selv om det deles ut medaljer i disiplinen så blir den ikke med på sammenlagt listen for 
2018. Fra 2019 er denne disiplinen integrert i NC og NM. 
 
12.3 Sats kursholdere ifm utdanning trenerkurs og hjelpetrenerkurs:  
Ut i fra utvikling innenfor også andre særforbund endres satsen til kr. 500,- pr time.  
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
 
12.4 Utstyrsgodkjenning:  
Vi ønsker se på utstyrsgodkjenningsordningen og vil utrede dette etter NM. Per i dag har vi ikke et system som 
er enkelt å håndheve og derfor blir det vanskelig for dommere og klubber å forholde seg til.  
 
Det var ikke noe vedtak fattet men saken ønskes utredet med nytt styre og dommerkomite (etter Tinget 2018) 
 
 
Annet:  

 Utvikling av intro-pakke for nye klubber – Espens ansvar 
 

 Følge opp idrettskretsene ifm medlemsantall. Dette sees i lys av idrettsregistreringen som starter 1 
april. Det er vår plikt og mandat å bedre betingelser i NKBF og vi skal jobbe for inkludering og å 
stimulere til å øke medlemsmassen. 

 
 
 
 


