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Referat styremøte 
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Tilstede: Bjørnar Sæther, Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Karianne Ask, Laura Tollefsen, Ulf Johansen, 
Linn Kristin Haugen, Morten Saksvik. 

Karianne Ask og Morten Saksvik meldte forfall.  

Fra: Espen Lund 

Dato: Lørdag 12 mai 2018 

Tid:  10.30 – 17.00 

Sted: Ullevål Stadion 
 

 

 
På dette konstituerte møte var det planen å ha styrekurs. Da noen nye medlemmer var forhindret fra å komme 
så avlyste vi denne seansen og vi tar da dette ved neste anledning.  
 

AGENDA: 
 
Bjørnar innledet møte med litt praktisk informasjon rundt styrearbeid, kommunikasjon og forventinger til 
hverandre.  
 
NKBF-13/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signert. 
  
 
NKBF-14/18 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent.  
 
  
NKBF-15/18 REFERAT OG MELDINGER 
Status rapport fra Generalsekretær og President.  

- Medlemsregistrering og rapportering er klar og viste en oppgang i medlemstall, til 3747 medlemmer. 
Dessverre mistenker vi noe underrapportering fra en del klubber hvilket vil tas tak i fra Gen Sek direkte 
mot klubbene.  

- Gen Sek har vært med på workshops ifm moderniseringsprosessen i NIF. 
- Coachsamling blir arrangert i Oslo 1-2 juni. Vi håper på god deltagelse da denne type satsning er med 

på å dele erfaringer og øke kompetansen i forbundet og til det beste for utøverne. 
- Vi har fått positivt svar på søknad på støtte til økonomisk støtte til kompetanseheving av eget 

personell.  
- Vi begynner å bestille Under Armour bekledning  
- Gen sek fortalte litt om utviklingen innenfor WAKO og spesielt opp mot IOC.  

 
Ingen vedtak. Kun informasjon og diskusjon.  
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NKBF-16/18 ØKONOMI/REGNSKAP 
Det ble gått gjennom statusrapport pr dato.  
I tillegg har vi nå fått vite det totale rammetilskuddet NKBF får i 2018; 
Post 2, grunnstøtte til SF er på kr. 2.126.141,- 
Post 3, Barn, Ungdom og bredde er på kr. 1.217.621,- 
Total da kr. 3.343.762,- 
Det er ganske nærme budsjett og derfor ser vi ikke noe grunn til korreksjon. 
I tildeling av midler så er noen av satsene vurdert på bakgrunn av verdivurdering og der ser vi potensiale i å gå 
opp i score på – Retningslinjer Ungdomsidrett, Klubbutvikling og Ledelsesutvikling. Det vurderes da, iht 
strategiplan tiltak som støtter opp om dette. 
 
Vedtak: 
Regnskap er godkjent og alle er omforent om satsning videre.  
 
 
NKBF-17/18 STRATEGI 
Endelig strategidokument basert på innspill fra forbundstinget ble diskutert.  
 
Vedtak: 
Strategiplan ble endelig vedtatt og er vedlagt dette referatet.  
 
 
NKBF-19/18 KONSTITUERING AV KOMITEER 

Styret har gjennom tingperioden hatt dommerkomiteens virke til debatt ved flere anledninger. Den har ikke 
fungert optimalt, og av den grunn har det fra tid til annen vært noe «støy». Hovedsakelig fordi 
kommunikasjonen ikke har vært tilstrekkelig. Styret ser derfor for seg at Kim overtar som admin. leder i 
dommerkomiteen og får i oppgave å sette sammen en komite med klar og tydelig rollefordeling. Det har vært 
gjort et godt stykke arbeid i komiteen i perioden som har gått og Styret takker Rune Ågedal for innsatsen som 
er gjort. Han er selvfølgelig ønsket i komiteen i ny periode. 

Det ble diskutert hvorvidt leder av komiteen skal ha et honorar på linje med andre «tunge» komiteer og vi 
mener at dette er viktig fremover å standardisere. Det ble enighet om en årlig sats sats på kr. 25.000,-  For 
2018 vil det for Kims vedkommende bety en samlet utbetalning inklusive styrehonorar på 25 000.- (10 000.- 
styrehonorar + 15 000.- komiteleder) og fra 2019 så avlønnes denne komiteleder med kr. 25.000,-.  + 
styrehonorar på 10 000.-, totalt 35 000.-  

 
NKBF-20/18 STYREMEDLEMMER OG FADDERORDNING 
GenSek la frem forslag på fordeling av klubber og fordelingen blir som nedfelt i vedlegg. 
 
 
NKBF-21/18 PRESENTASJON AV NYTT FAGSYSTEM 
Kenneth Bruun i Promsys presenterte et nytt fagsystem, det samme som Bokseforbundet bruker. Dette er det 
eneste fagsystemet som er godkjent av NIF og er fult ut integrert med SportsAdmin. Dette er et enklere system 
for klubben å bruke og vil forenkle arbeidet med medlemmer, klubber, økonomi, fakturering osv. NKBF utreder 
dette ytterligere herunder konsekvenser og kostnader.  
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Nytt møte;  
25 august og på Ullevål Stadion og der vi også gjennomfører Styrekurs. 
Fremover så var det diskutert om det er mulig å ha møter på fredags ettermiddag/kveld. Det betinger streng 
styring av møtene og at alle leser nødvendig materiale i forkant. Det ble enighet om at fredagsmøter var å 
foretrekke, dvs ved ordinære møter. Det ble vedtatt lørdag neste gang all den tid vi skal ha styrekurs. 
 
 
Vedlegg 1; Strategi 2018 – 2019 
Vedlegg 2; Fadderordning og fordeling 
 
 
 
Espen Lund 
Møtesekretær 


