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Referat Styremøte 

Fredag 8 november 2019 
    

 

Til: Malene Sønderaal, Laura Tollefsen, Ulf Johansen, Linn Kristin Haugen, Bjørnar Sæther. 

 Kim Kristoffersen (Skype) 

Morten Saksvik ikke tilstede 
 

Dato: Fredag 8 november 2019 

Tid:  18.00 – 21:00 

Sted: Comfort Hotel Airport Bergen  

 

 
 

AGENDA: 
 
 

NKBF-29/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte blir godkjent og signert. 
 
Vedtak; 
Godkjent og signert. 
 
  
NKBF-30/19 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Forslag til vedtak: 
Dagsorden blir godkjent. 
 
Vedtak; 
Enstemmig godkjent. 
 
  
NKBF-31/19 REFERAT OG MELDINGER 
Bjørnar og Espen går gjennom relevante saker.  
 
- President og Generalsekretær ble invitert som et av fire særforbund invitert til møte med 
Idrettspresidenten og Generalsekretæren ifm implementering av Vi Skal-Vi Vil – NIFs strategi. 
- Ellers er det hektisk på kontoret all den tid Espen avlaster ny landslagssjef med billetter og 
bookinger etc. Det er ellers en god flyt på landslagsarbeide og Aun har fått en god start. 
 
Til informasjon. 
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NKBF-32/19 ØKONOMI  
Bjørnar gikk gjennom status økonomi. Vi har pr i dag god kontroll. Det er kontroll på overforbruk på 
landslagspostene og vi har hatt en gjennomgang med Aun rundt maks bruk for VM. Det er en del 
viderefakturering som skal foretas etter VM. 
Ny støtte fra Sparebankstiftelsen er aktivisert og det vil komme midler av dette allerede i år. Endelig 
tilbakemelding vil komme i begynnelsen av Desember. 
Det ble påpekt at det var lav inntekt på lisenser. Det ble gjort oppmerksom på at det er en del 
inntekter rundt dette som skal overføres fra PayPal. 
 
Vedtak; 
Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
 
NKBF-33/19 Årsmøte, tid og sted 
Datoen for Årsmøte er satt til lørdag 18 april i Oslo.  
 
Det betyr at vi setter deadline for budsjett for 2020 til 31.12. Deadlines utover det er; 

• Deadline for innkalling er 2 måneder, dvs 18 februar. 

• Forslag som man ønsker behandlet på tinget er 4 uker før, altså 18 mars. 

• Fullstendig saksliste og alle saksdokumenter, sendes ut og gjøre tilgjengelig innen 4 april. 
Valgkomiteen er i arbeid allerede. 
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
NKBF-34/19 Ungdomsløftet  
Det ble orientert kort om gaven fra Sparebankstiftelsen og veien videre. Bjørnar og Espen har hatt 
møte med Stein og Per om plan videre og Stein i prosess med å finne en passende prosjektleder. Det 
ble påpekt viktigheten av at prosjekt rundt Kapasitetsanalyser osv burde gå parallelt for å få 
maksimal effekt. Støtte til dette gjøres gjennom Olympiatoppens ordninger.  
 
Til orientering. 
 
 
 
NKBF-35/19 Fagsystem NIF  
Vi har fått en oversikt fra NIF hva/hvordan deres fagsystem vil være. Vi må vurdere dette og forstå 
konsekvensen av dette. Hvordan vi kan integrere dette med vårt eget system og bli ennå mer digitale 
er viktig å få klarlagt. Dessverre har vi ikke ennå hatt en full gjennomgang mellom vårt system og et 
nytt fagsystem. En digitalisering vil hjelpe alle ledd i forbundet å få et enkelt og godt system med 
helseattester, ren utøver, medlemmer, faktureringer, databaser, kompetanse. 
Et spørsmål som har dukket opp ved flere anledninger er bruk av Kampbok i det formatet vi har i dag. 
Vi vil se på en elektronisk løsning men det er viktig å notere seg at vi internasjonalt må bruke manuell 
Kampbok.  
 
Vedtak; 
Ikke noe vedtak ble gjort og Espen jobber videre med full kartlegging.  
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NKBF-36/19 Barnekonkurranser & Brudd på Barneidrettsbestemmelser 
Etter flere diskusjoner den siste tiden, gikk vi gjennom dagens regler og praktisering. Basert på 
barnekonkurransen som gjennomført på Scandinavian Open ser vi ikke grunn til å endre vårt eget 
regelverk og som også er innenfor Barneidrettsbestemmelsene.  
 
 
Vedtak; 
Inget vedtak. Kun diskusjon og en omforent enighet om dagens praktisering. 
 
 
Sak 36/19-1; Brudd på barneidrettsbestemmelsene; 
Styret ble orientert om en sak der det ble oppdaget at en utøver fra Bergen KBK skulle delta på 
Bristol Open og i strid med alderskategoriene i Barneidrettsbestemmelsene. Når dette ble oppdaget 
ble Bergen KBK v/leder varslet før deltagelse om at alder på utøver var under kravet i dagens 
bestemmelse. Allikevel valgte Bergen KBK å delta. I etterkant av Bristol Open sendte president en 
mail til leder av Bergen KBK og ba om en bekreftelse samt forklaring på hendelsen. President mottok 
deretter en redegjørelse fra Bergen KBK og utifra forklaring er NKBF derfor forpliktet til å følge opp 
denne saken. For å gjøre dette helt korrekt ba President NKBFs advokat om vurdering av saken og 
graden av alvoret bruddet. Resultat av advokatens redegjørelse ble diskutert i styremøtet 8 
november 2019.  
 
All den tid Barneidrettsbestemmelsen er en viktig verdibestemmelse i norsk idrett, det faktum at 
Bergen KBK ble varslet i forkant samt at utøver heller ikke ville hatt en forsikring, mener vi at dette 
må vurderes av et uavhengig organ. Styret sender derfor saken til NIFs Domsutvalg for videre prosess 
og avgjørelse. Årsaken til en nøytral vurdering og avgjørelse er at en reaksjon behandles iht andre 
liknende saker, for å få en uavhengig behandling samt at NKBF sånn sett er part i saken da man i 
forkant av bestemmelsens brudd varslet Bergen KBK.   
 
Det skal nevnes at også en annen klubb hadde spurt om gjeldende aldersregler i forkant av Bristol 
Open og dette ble derfor konsultert NIFs ansvarlige på området, noe som førte til avslag fra NKBFs 
side.  
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtak om å sende saken videre til NIFs domstol. 
 
 
NKBF-37/19 Anti-Doping strategi 
Espen har hatt møte med Anti-Doping Norge (ADNO) og gått gjennom handlingsplan og status 
generelt sett. Gjennomgangen har ført til at vi må ha bedre oppfølging av en del av punktene. Dette 
er nå rettet opp i, NKBF har sendt rapport og har forbedret/forenklet handlingsplan og vil derfor 
sende søknad om re-sertifisering som Rent Særforbund. 
Vi har dog tatt noen grep i forbundet gjennom informasjon til klubbene, utvikling av en flyer om 
enkle grep rundt kosthold, retningslinjer for vektreduksjon samt en kampanje for å belyse Ren 
Utøver. Vi må nevne av Kostholdsprosjektet som har vært utviklet og drevet av Anette Sexe har vært 
veldig positivt.  
 
Vedtak; 
Ny Handlingsplan vedtatt enstemmig og Espen vil innen 11 november sende søknad for re-
sertifisering.  
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NKBF-38/19 Strategi prosess 
Etter en diskusjon rundt behov så har vi blitt enige om følgende. 
Vi inviterer til en to-dagers workshop for utvikling av dages strategi. 
Foruten styret inviterer vi ressurspersonell fra de forskjellige komiteene. Det er også ønskelig å 
invitere inn noen få klubbrepresentanter.  
I forkant vil vi sende ut et varsel til komiteer for å få feedback og som en forberedelse og et verktøy 
til en work-shop.  
Den samme helgen vil vi ha et halvdags styremøte. 
Alt må henge sammen med tidsfrister ifm kommende årsmøte 18 april.  
 
Vedtak; 
Styret enstemmig i prosessen videre.  
 
 
NKBF-39/19 Utvikling av dommere 
Dommerkomiteen har igangstartet en prosess for å utvikle dommere i NKBF, både til nasjonal bruk, 
men også til internasjonal tjeneste. Første ledd i denne prosessen er flere D-dommerkurs, nå nylig 
avholdt et i Bergen ved NC3. Andre ledd, er videreutvikling av lisenstrappen og oppjustering av 
honorar regimet. 
 
Dommerkomiteen vil ved neste møte (stipulert til å være ved «Supersamlinga i Nord») ferdigstille 
rammeverket for dette. 
 
Det må også komme frem at det å utvikle dommere til høyt nivå, kan komme til å koste mer enn det 
vi har satt av tidligere. Vi må muligens sette av ekstra for å løfte neste generasjon toppdommere. 
 
Det kan også nevnes at DK er med (ved Thomas Steenberg) i arbeidet med å lage dommerløype – 
igangsatt av NIF. Vi venter spent på hva dette kan medbringe. 
 
Vedtak; 
Styret avventer arbeidet i DK. Evt. ekstra kostnader tas med i budsjettforslag fra DK. 
 
 
NKBF-39/19 Kommersielle senter vs Klubber 
Det har vært en utvikling de siste år der vi har hatt økende pågang av kommersielle senter som 
ønsker å bli medlem av NKBF. Dvs det har blitt opprettet et idrettslag innenfor senteret godkjent av 
idrettskretsen. Det vi har sett som trend er at Primæridrett er en annen enn kickboxing og de melder 
kun inn de får som skal ha kamplisens og som er ment som ren matching til andre kampidretter. Det 
er også reaksjon blant de andre kampidrettsforbundene rundt dette. NKBF ønsker å kartlegge dette 
markedet og vil gjøre det gjennom for å undersøke om det er grunnlag for utvikling av vår idrett. 
Flere av disse nye medlemsmodellene ønsker heller ikke å samordne for utøvere og derav har NKBF 
direkte kontakt med utøvere. Dette finner vi merkelig og vi ser at vi er nødt til å vurdere dette 
fremover.  
Generalsekretær forbereder spørreskjema som sendes til et utvalg av disse nye senterne.  
 
Vedtak; 
Det var enstemmig vedtatt å ha fokus på dette og å foreta en undersøkelse.  
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NKBF-40/19 Annet; 
Det er tatt en runde i styret på mail om følgende; 
 

1. Espen Lund innstilles fra NKBF som Vise-President i WAKO under valget i Tyrkia under VM – 
Godkjent. 

2. Kristin Vollstad innstilles fra NKBF som medlem i kvinnekomiteen i WAKO - Godkjent 
3. Når landslagets kvalitetssikring system er oppdatert så vil styret foreta en avstemming på 

mail. Om nødvendig har telefonstyremøte.  
4. Retningslinjer rundt vektregulering innstilt av Anette Sexe - Godkjent 

 
Det kom en kommentar fra Linn Kristine om at hun synes det var litt merkelig at hun ikke var 
forespurt en mulighet for å bli nominert til kvinnekomiteen i WAKO, sett i lyset av at hun har vært 
med på internasjonale samlinger i NIF samt vært en del av mentorordning for kvinner i idretten. 
Dette er altså ikke en kritikk mot Kristin, som er en utmerket kandidat. Snarere er det en kommentar 
internt hos oss. Generalsekretær tar dette på sin kappe som lite ettertenktsomt og vi burde hatt en 
mer transparent prosess på dette. Derimot vil vi jobbe med Europa forbundet rundt å få Linn Kristine 
inn i fremtidig Kvinnekomite. 

 
 

49/19-1; Ny sak fra Kim: 
Søknad om støtte til supersamling i nord. 
Øverbygd har en supersamling i nord 10-12 januar og det har vært ønsket økonomisk støtte til 
denne. Utifra programmet og ambisjonen her, så synes styret det er helt riktig med en slik satsning. 
Presidenten mener at det er økonomi til dette og så lenge komiteene som blir involvert er enige så 
gjennomfører vi. Vi finansierer noe av dette via stevnestøtten og fra andre komiteer. 
 
Det er viktig med god kommunikasjon rundt dette veldig tidlig. 
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
49/19-2; Lisensordning 
Etter forslag fra Per Ringsby om å lage en differensiering av lisensene på slutten av året, så valget vi 
ikke å gjøre noe med dette. Årsaken er at NKBF bli uansett blir fakturert fra forsikringsselskapet det 
samme beløpet uavhengig når på året lisensen aktiviseres. Da kan ikke vi heller gjøre justeringer 
nedad. Vi er fullt inneforstått med at det er ønskelig å ha en lavere pris på slutten av året, men jevnt 
over så får vi ikke gjort noe med dette.  
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtatt om å ikke endre lisensordning. 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
Espen Lund 
Sekretær 


