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Deltakerliste 
 
 
Tingdeltakere, representanter og observatører 
 
Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut på forbundstinget 
 
 

Totalt antall delegater med tale-, forslags- og stemmerett: ______30______ 
 
 
Totalt antall deltakere med tale- og forslagsrett:   ______37______ 

 
 
Klubber 
Drammen KBK – Hilde Selbo, Lasse Rekkavik.  
Bergen KBK – Bård Trones,Gjermund Nesland, Anne Lise Sandvåg. 
Fighter KBK – Stein-Erik Næss, Marianne Berthelsen, Latif Sarshar. 
Fana KBK – Morten Saksvik. 
Harstad KBK – Jonas Olsen. 
Champions KBK – Geir Mørk Bache, Else-Karin Bache. 
Øverbygd KBK – Paul Erik Kongsvold. 
Aktiv KBK – Elna S. Johnsen. 
Troll KBK – Thomas Oscar Steenberg. 
Sentrum KBK – Kristy Toompalu, Andre Michan, Elisabeth Brurberg. 
Tromsø KBK – Kim Kristoffersen, Lise Johansen. 
KBX Stavern – Per Andreas Ringsby. 
Ski Kampsportklubb – Arild Knudsen. 
Larvik Kampsportklubb – Svend Seierstad, Inger Amundrød. 
 
Styret  
Styrerepresentanter: Bjørnar Y. Sæther, Ole Oddvar Wiik, Ellen Dahl Bøthun, Flemming 
Gjerdrum og Linda Meta Homme. Lars Erik Sandlie forlater Årstiget etter ca. 1 time. 
 
Komiteer 
Leder kontroll- og æreskomite: Steinar Trones 
Leder Dommerkomite: Thomas Steenberg 
Landslagssjef: Per Andreas Ringsby 
Graderings- og utdanningsansvarlig: Stein M. Eriksen 
Visepresident Wako: Espen Lund 
Generalsekretær: Beate Irene Haugenes 
 
Observatører 
Thomas Kristiansen 
Camilla Johansen 
 
Andre  
Rolf Nyhus, ordstyrer 
Camilla Haugsten, NIF 
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Saksliste 
 
 

 
Sak 1:  Godkjenne de fremmøtte representantene 
     
Sak 2:  Godkjenne innkallingen 
 
Sak 3:  Godkjenne sakslisten 
 
Sak 4:  Godkjenne forretningsorden 

 
Sak 5:  Velge dirigent, sekretær(er), tellekorps og 2 representanter til å 

underskrive protokollen  
 
 Sak 6:  Behandle forbundsstyrets beretning og årsrapporter. 
 
 Sak 7:  Behandle forbundets regnskap i revidert stand. 
 
 Sak 8:  Behandle forslag til lovendring. 
  
 Sak 9:  Behandle andre innkomne forslag og saker. 
 

Sak 10:  Fastsette kontingenter og avgifter. 
 
Sak 11:  Behandle langtidsplan og budsjett. 
 
Sak 12:  Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets 

regnskap 
 

Sak 13:  Velge forbundsstyre, kontrollkomité, og valgkomité,  
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President Bjørnar Sæther ønsker de fremmøtte velkommen. Representant fra NIF og kickboxer, 
Camilla Haugsten, hilste årstinget. 

 

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter 

 
Vedtak:  

Listen over godkjente tingdelegater, kontrollert av forbundsstyret, godkjennes. 

 

30 stemmeberettigede, 2 observatører og  37 med talerett. 

 

Sak 2:  Godkjenne innkallingen 

 
 
Vedtak:  

Innkalling godkjennes. 

 

Sak 3:  Godkjenne sakslisten 

Forslag: 

 
Åpning 

Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene. 

Sak 2 Godkjenne innkallingen. 

Sak 3 Godkjenne sakslisten. 

Sak 4 Godkjenne forretningsorden. 

Sak 5 
Velge dirigent, sekretær(er), tellekorps og 2 representanter til å underskrive 
protokollen. 

Sak 6 Behandle forbundsstyrets beretning og årsrapporter.. 

Sak 7 Behandle forbundets regnskap i revidert stand. 

Sak 8 Behandle forslag til lovendring. 

Sak 9 Behandle andre innkomne forslag og saker 

Sak 10 Fastsette kontingenter og avgifter. 

Sak 11 Behandle langtidsplan og budsjett. 

Sak 12 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap. 

Sak 13 Velg forbundsstyre, kontrollkomite og valgkomite. 

Avslutning 

 
Vedtak:  

Saksliste godkjennes. 
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Sak 4:  Godkjenne forretningsorden 

 

 Forslag: 

1. Tinget ledes av valgt dirigent. 
2. Protokollen føres av valgt sekretær. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes 
taletiden til 5 min første gang og 3 min andre og tredje gang. Representanter som 
forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Dirigenten kan foreslå 
forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 

4. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagrett i de saker som ligger 
innenfor utvalgets/komiteens/vedkommendes arbeidsområde: 

a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgsmedlem 
dersom leder er forhindret fra å møte. 

b. Kontrollkomiteens medlemmer. 
c. Valgkomiteens medlemmer. 
d. Revisor. 
e. Generalsekretæren. 

5. Behandling av forslag:  
a. Dirigenten leser forslaget og forslagstillerens navn. 
b. Forslagstilleren får anledning til å tale for sitt forslag. 
c. Forslaget tas opp til debatt. 
d. Forslaget tas opp til votering. 
e. Eventuelle forslag må fremlegges skriftlig til dirigent, og være undertegnet 

med idrettslagets og representantens navn. 
f. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

6. Ved votering gjelder følgende bestemmelser: 
a. Lovendringer. Gyldig vedtak krever 2/3 av avgitte stemmer. 
b. Valg og vedtak. Gyldig vedtak med flertall av de avgitte stemmer. Blanke og 

ugyldige stemmer anses som ikke avgitte. 
7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 
8. Innsamling og opptelling av stemmesedler utføres av valgte representanter. 
9. Kontroll av tingreferatet foretas av de representanter som er valgt til å underskrive 

protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig.  

 
Vedtak: 

Forretningsorden godkjennes. 
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Sak 5:  Velge dirigent, sekretær(er), tellekorps og 2 representanter til å                  

                         underskrive protokollen 
 

 
Forslag: 

 
Dirigent - Rolf Nyhus (OIK). 
Sekretærer - Beate Irene Haugenes og Ellen Dahl Bøthun.. 
Tellekorps - Paul Erik Kongsvold og Inger Amundrød. 
Representanter til å underskrive protokollen - Hilde Selbo og Kim 
Kristoffersen. 

 
 

Vedtak:  
Dirigent, sekretær og tellekorps godkjennes. 
 

 

Sak 6:  Behandle forbundets beretning og årsrapporter 

Presidenten redegjorde for et spørsmål angående økonomi og Scandinavian Open. Det bør 
legges til i styrets årsberetning at kickboxing har en representant i styret i NIF, Camilla 
Haugsten fra Fighter KBK. Presidenten beklager også på det sterkeste at Øsp Egilsdottir og 
Jan-Rohar Skjøndal ikke var nevnt i styrets årsberetning. Øsp tok bronse i EM i lettkontakt og 
Jan-Rohar tok bronse i junior VM. 
   

 
Vedtak: 

Styrets årsberetning godkjennes med endringene over. 
 
 
 
Graderingskomiteen fikk innspill angående at 3 av 6 representanter i komiteen er fra samme 
klubb. Det ble tatt til etterretning. Komiteen skal se på sammensetningen. Styret som 
konstituerer komiteene må følge opp sammensetning i forhold til kjønn, klubber, og bakgrunn 
i forhold til alle komiteer. 
Helsekomiteen ble oppfordret til å se på karantenebestemmelsene for KO. Karantene er satt til 
åtte uker, i boksing er det fire uker. Dette gjøres i samarbeid med dommerkomiteen. 
Landslagssjef godkjenner at det som står angående, at andre komiteer tar lett på overforbruk, 
strykes i årsrapporten. 
Kvinneutvalget ble stilt spørsmålet om det var behov for dette utvalget. Det bør jobbes mer 
med å få flere kvinnelige dommere, samt få flere jenter/kvinner til å stille i konkurranser. NIF 
belønner denne typen utvalg med midler. 
Utdanningsansvarlig viste avsluttede prosjekter og fortalte om prosjekter som det jobbes 
videre med. 
Visepresident i Wako forteller om sitt arbeid. Martial Art Games er under etablering for de  
kampidrettene som er GAIFS godkjent. 
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Sak 7:  Behandle forbundets regnskap i revidert stand 

 

REGNSKAP 2008 

M/REVISORBERETNING OG 
KONTROLLKOMITEENS BERETNING 
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Steinar Trones, leder i kontrollkomiteen, presenterte årsrapporten fra kontrollkomiteen. I 
forbindelse med oppfordring fra salen ble brev til styret fra kontrollkomiteen lest opp, og 
svarbrevet fra styret ble lest opp. 
 
 

Vedtak: 
Forbundets regnskap for 2008 godkjennes. 
 
 
 
Sak 8:  Behandle forslag til lovendring 

 
 
Ingen innkomne forslag. 
 
 
 
Sak 9:  Behandle andre innkomne forslag og saker 
 

 
INNKOMNE SAKER  

 
Sak 9.1 
Landslagssjef Per Andreas Ringsby: Økt aktivitet for barn 
 
Foreslår at forbundet legger til rette for økt aktivitet ved å inkludere et aktivitetstilbud for 
barn under våre norgescuper. 
Tiltaket er frittstående og er et regionstiltak, men vi putter det inn i strukturen til NC. 
Regioner kan settes i sammen for dette formålet og godkjennes av NIF. (F.eks Øst, Vest, Midt 
og Nord) 
 
Grenen som bør benyttes er Semikontakt og det bør være fra 8 år. Klasser kan være 8-9, 10-
11, og 12-13. Internt i klasser kan det f.eks matches etter høyde. Alle deltagere får medalje. 
 
Det viktigste er at forbundet legger strukturen til rette slik at dette er mulig. Vi kan nok ikke 
forvente eksplosjon i deltakelse med en gang. Men er strukturen der, er det i hvert fall mulig. 
 
Reglement bør utarbeides av de som kjenner og har kompetanse og erfaring med aktiviteter 
for denne målgruppen. 
 
 

Med hilsen 
Norges Kickboxing Forbund 

 
Per Andreas Ringsby 

Lanslagssjef 

 
Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret må snarest mulig ta tak i dette og legge til rette for en 
gruppe som skal jobbe med barnekonkurranser/aktiviteter. 
 



12 

Sak 9.2  
Bergen Kickboxing Klubb: Deling av NM 
 
Deling av NM – fullkontakt-semikontakt-lettkontakt og Musikal Forms. 
 
Som jeg har hevdet før mener jeg at lettkontakten bør få sitt eget NM. 
 
Begrunnelsen for dette er at ved et eget NM kan alle delta og være med og kjempe om titlene. 
Som dagens ordning er, er det ikke sikkert at det er de beste fra lettkontakten som blir mestre. 
 
Slik som det var i fjor under NM i Bergen at lettkontakten måtte kvalifisere seg, så ble stevnet 
likevel altfor stort. Altfor stort press for dommerne og ikke minst publikum som går lei. 
 
Altså mitt forslag er: Behold NM slik det opprinnelig var: semi-full og Musical Forms. 
 
 

 
Bergen, 16. februar 2009 

 
MVH 

Steinar Trones 
 

 
 
 
 
Forslaget ble trukket. I stedet kom to nye forslag. 
 
Forslag 1. 
Styret og dommerkomiteen får mandat til å se på sammensetningen av junior og senior NM. 
Organisering av disipliner, samt at forslaget sendes på høring til klubbene. 
 
Forslag 2. 
NM hvor man skiller mellom ring og matter. Et NM med fullkontakt og Golden Gloves junior 
og senior, og et NM med lettkontakt, semikontakt og musical forms junior og senior.  

 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Forslag 1. ble vedtatt med 22 stemmer. 
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Proff aktivitet - arbeidsgruppe. 
 
Det ble på forrige årsting besluttet at det skulle dannes en arbeidsgruppe som skulle se på 
dette arbeidet. Denne saken ble fremmet for sent, og kom ikke med i tingpapirene. Tinget fikk 
mulighet til å stemme over om saken allikevel skulle realitetsbehandles, eller om det bare 
skulle orienteres om saken. Det trengs 2/3 flertall for at dette skal godkjennes som en sak. 
Forslag til realitetsbehandling falt med 15 mot 15 stemmer. Saken ble behandlet under sak 3, 
godkjennelse av sakslisten. Forslagsstilleren forlot møtet, så det ble heller ikke orientert noe 
om saken. 
 
 
 
 
Sak 10:  Fastsette kontingenter og avgifter  

 
 

KONTIGENTER & AVGIFTER 
 

10.1  
NKBF Styret: Økning av klubbkontingent 
 

Styret foreslår å øke klubbkontingenten per medlem fra kr. 100,- til kr. 125,- 
I tillegg at det øvre taket økes fra kr. 20.000,- til kr. 25.000,- 
 

NKBF Styret 
 
 
 

Forslaget ble delt i tre. 
 
Forslag 1. 
Øke klubbkontingenten per medlem fra kr. 100,- til kr. 125,- 
 
Forslag 2. 
Det øvre taket økes fra kr. 20.000,- til kr. 25.000,- 
 
Forslag 3. 
Minimumskontingenten økes fra kr. 5000,- til kr. 6000,- 
 
 
 

Vedtak: 
Forslag 1. vedtatt med 16 stemmer. Forslag 2. vedtatt med 16 stemmer. Forslag 3. falt med 5 
stemmer. 
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Sak 11:   Behandle langtidsplan og budsjett 

 
LANGTIDSPLAN 

 
En av langtidsplanene til NKBF er å satse på utdanning og få utarbeidet en komplett 
trenerutdanning. Det har blitt kjørt kurs opp til Trener 1-nivå i noen år nå. I 2009 skal det 
avvikles Trener 2-kurs som en pilot i Oslo. Trener 3 kurs er også under utarbeidelse.  
 
Videre jobbes det med utdanningsmateriell som klubbene kan benytte seg av utenom 
trenerkursene. For eksempel DVD der det blir vist teknikker av slag og spark.  
Det jobbes også med en utarbeidelse av graderingsveiledning. Dette for at alle klubber skal 
samkjøre og ha så like graderinger som mulig. Noe som er en stor fordel når en utøver stiller 
til svartbeltegradering i forbundet. Da er man forberedt på hva som forventes på en slik 
gradering.  
Arbeidet er også i full gang med et hefte som skal ta for seg barnekick. Det inneholder blant 
annet forslag på leker og treninger som er gunstige å holde for barn. Dette kan være nyttig 
materiale for klubber som ikke har så lang erfaring med barnetreninger.  
 
NKBF har et håp om at flere klubber ønsker å begynne med partier for barn og ungdom. Det 
er disse man kan jobbe videre med i fremtiden, for å øke medlemsmassen, få flere 
konkurranseutøvere og etter hvert noen av dem på toppnivå. I den forbindelse fortsettes det 
med å holde samlinger på skoler, og emnekurs på forskjellige steder i landet. Da har både 
utøvere og klubbtrenere mulighet til å få inspirasjon og veiledning på disse samlingene.  
 
Dommerkomiteen jobber på et prosjekt med å utarbeide en dommerstige, slik at det er mulig 
for dommerne å gjøre en karriere internasjonalt. På denne måten vil man på sikt på flere 
dyktige dommere, og da ha mulighet for å arrangere større stevner her i Norge. Det er en 
ambisjon om en gang å holde et VM i Norge, og da er det viktig å ha en solid dommerstand i 
ryggen.  

 
 

INNSPILL TIL STYRET 
 
En langtidsplan har vært etterspurt i lang tid, og det oppfordres til at et styremedlem utpekes 
til å jobbe med dette. Det burde også vært nevnt noe om toppidretten i den langtidsplanen som 
styret presenterte for tinget. Presidenten beklaget og tok ansvar for dette.  
 
Styret skal utvikle en langtidsplan. 
 

 
 
 

 



15 

BUDSJETT 2009 
 

 Forslag budsjett Resultat Budsjett 
NKBF BUDSJETT 2009 Utgifter Inntekter 2008 2008 

     
Idrettens rolle i samfunnet     

     11020 - Web 10.000  409 409 

     17010 - Internasjonalt arbeid 30.000  25478 20000 

 40.000  25887 20409 
     

Idrettslagenes aktivitet     

     32010 - Adm.kost. dommerkomite 20.000  9702 10000 

     32020 - NM Senior 100.000  108291 80000 

     32040 - NM Junior 30.000  29084 30000 

     32050 - NC 1 50.000  57082 50000 

     32051 - NC 2 60.000  38275 50000 

     32052 - NC 3 50.000  40662 60000 

     32070 - Regional stevneaktivitet 25.000  32916 50000 

     34010 - Stevnestøtte 103.000  38700 23000 

     34020 - Premieringer 65.000  73472 50000 

     34050 - Helsekomite 5.000  1700 5000 

     34060 - Utstyrsgodkjenning  -15.000 -4745 -7500 

     34070 - Integrering 30.000  0 30000 

Sum Idrettslagenes aktivitet 538.000 -15.000 425139 430500 
     

Toppidrett     

     50010 - Adm. kost. toppidrett 20.000  20954 15000 

     50011 - Pr / Media 10.000  0 5000 

     50020 - Optimal. av teamet - øremerk. OLT 250.000 -250.000 0 0 

     50030 - Landslagssamlinger - Full 75.000 -15.000 57801 55000 

     50031 - Landslagssamlinger - Semi 75.000 -15.000 50242 55000 

     50040 - Int. deltakelse semikontakt 95.000 -30.000 116731 66700 

     50050 - Int. deltakelse fullkontakt 105.000 -20.000 91490 72100 

     50060 - Int.deltagelse musical forms 5.000  0 5000 

     50080 - VM/EM, Semi 78.000 -13.000 55129 54000 

     50090 - VM/EM, Fullkontakt 78.000 -13.000 55084 54000 

     50110 - Medisinsk støtteapparat 10.000  0 10000 

     50130 - Martial Art Games  30.000    

Sum Toppidrett 831.000 -356.000 447431 391800 
     

Kompetanseutvikling     

     70010 - Utdanningsmateriell 20.000  27398 55000 

     72010 - Utdanningsansvarlig 175.000  150000 150000 

     72020 - Graderingskompetanse 30.000  30144 30000 

     72030 - Tilskudd barn og ungdom - post 3  -483.726 -408453 -414236 

     72040 - Utvikling musical forms 10.000  3089 15000 

     72050 - Aktivitetsutvikling - Barn 30.000  28885 30000 

     72051 - Aktivitetsutvikling - Ungdom 40.000  34894 20000 

     72052 - Aktivitetsutvikling - Jenter 10.000  2738 20000 

     72060 - Trenerutvikling 130.000  77490 70000 

     72065 - Utvikling/rekrutteringskoordinator 150.000  62500 75000 

     72070 - Klubbguideskolering 10.000  1500 30000 

     72080 - Klubbutvikling 20.000  -3700 0 

     73010 - Forbundsdommere int. deltakelse 30.000  25428 20000 

     73020 - Forbundsdommere VM/EM 30.000  33403 29591 

     73030 - Dommerkurs- utvikling 10.000  6572 10000 

     73040 - Dommerutstyr 40.000  1986 10000 

Sum Kompetanseutvikling 735.000 -483.726 73874 150355 
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Administrasjon m.m.     

     90010 - Styremøter 65.000  63683 50000 

     90015 - Styret 75.000  41024 35000 

     90020 - Forbundsting, ekstra ordinært ting 60.000  66563 60000 

     90040 - Diverse komitéarbeid 3.000  715 6000 

     95010 - Personalkostnader 644.000  546483 625000 

     95020 - Administrative driftskostnader 178.000 -25.000 95061 60000 

     95040 - Porto  15.000  12919 4000 

     95060 - Regnskap og revisjon 75.000  73300 70000 

     95070 - Wako kontingent 17.000  16560 16500 

     95080 - Lisens/forsikring 96.000 -170.000 -57392 -84000 

     95081 - Reiseforsikring 15.000  30000 30000 

     95090 - IT kostnader 48.000  47932 30000 

     95094 - Juridisk støtte 5.000  7878 35000 

     95100 - Momskompensasjon  -30.000 -34278 -50000 

     96010 - Salg bøker og kompendier  -10.000 26328 -40000 

     97010 - Sponsoravtaler  -30.000 -20000 20000 

     98020 - Klubbmateriell 5.000 -30.000 -13648 -30000 

     98040 - Rammetilskudd  -1.906.515 -1679355 -1673572 

     98050 - Klubbkontingent  -437.500 -290900 -400000 

Sum administrasjon m.m. 1.301.000 -2.639.015 -1067127 -1236072 
     

Totalt 3.445.000 -3.493.741   

     

Årsresultat -48.741    
 
 

 
 
 
Det var forslag om å fjerne midlene på prosjekt 17010 internasjonalt arbeid. Forslaget falt 
med 6 stemmer. 
 
 
Utdanningsansvarlig Stein Eriksen kommenterte budsjettet med tanke på 5-årsavtalen han har 
med styret hvor det tas sikte på å ha klart ett trener 3 kurskompendium innen denne tid. Han 
syntes det er rart det er bevilget så få midler til prosjekt 70010 utdanningsmateriell. Forbundet 
har forpliktet seg til å sette av 10 % av rammetilskuddet til utdanning. 
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Innstilling til forbundstinget 

 Budsjett 2009 
 
 
UTDANNING 
Det er søkt om midler gjennom post 3 (barne- og ungdomsmidler) både til aktivitet, en 
utdanningsstilling i 30% og en utviklingskoordinatorstilling i 30%.  
 
 
PERSONALKOSTNADER 
 
Forbundstinget godtar at følgende personer basert på deres arbeid får følgende lønn: 
 
Landsalgssjef   Lønn for arbeid  kr. 75.000,- 
Landslagstrener   Lønn for arbeid kr. 75.000,- 
Landslagstrener   Lønn for arbeid kr. 50.000,- 
Utdanning    Lønn for arbeid kr. 175.000,-  (30% stilling) 
Utvikling   Lønn for arbeid  kr. 150.000,-  (30% stilling)  
Avtaler skal foreligge med de ovennevnte. 
 
Generalsekretær Beate Irene Haugenes er i dag ansatt i 80% stilling. 
 
Det legges også til grunn som en primær forutsetning: 
 
Styret skal sammen med fagkomiteer revidere og oppgradere arbeidsmanualen som i dag 
eksisterer slik at alle tillitsvalgte i styre og komiteer har klare roller og mandat. Dette igjen 
påvirker generalsekretærens arbeid og behovet for utvidet stilling.  
 
Alle komiteer skal selv ha et arbeidsdokument, og det vises til bl.a. til landslagskomiteen som 
har dokumentasjon for deres arbeid på plass. 
 

 
 

 
Vedtak: 

Budsjett vedtas med ovennevnte som forutsetning. 
 
Samt at det skal søkes NIF om støtte til prosjekt 17010 internasjonalt arbeid. 
 
Styret fikk fullmakt til å omprioritere på prosjekt 70010 utdanningsmateriell og prosjekt 
72060 trenerutvikling.  
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Sak 12:  Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets               

                          Regnskap. 
 
 

 
TILSETTE REVISOR 

 

 
Forslag: 

Revisjonsbureauet AS 
 

 
 
 

Vedtak: 
Avtalen med Revisjonsbureauet AS videreføres. 
  
Foreta en anbudsrunde før neste årsting. 
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Sak 13:  Velge forbundsstyre, kontrollkomité og valgkomité 
 

 

Styret 

President: Bjørnar Sæther (Troll kbk)  
 
Vise president: Ole Oddvar Wiik (Risør kbk)  
 
Medlem 1: Thomas Kristiansen (Champions kbk)  
 
Medlem 2: Flemming Gjerdrum (Øverbygd kbk)  
 
Medlem 3: Marianne Berthelsen (Fighter kbk)    
 
Medlem 4: Hilde Irmeli Selbo (Drammen kbk)  
 
Vara 1: Pål Bye Jensen (Spark Tromsø kbk)   
 
Vara 2: Lise Johansen (Spark Tromsø kbk)    
 

 

 

Kontrollkomité 

Leder: Cathrine B. Olsen (Spark Tromsø kbk) 
 
Medlem 1: Alfred Bratteng (Spark Tromsø kbk) 
 
Medlem 2: Eli Anna Eikeland (Sentrum kbk) 
 
Vara 1: Tom Rune Bertelsen (Drammen kbk) 

 
 

 
Valgkomite 
Leder: Ellen Dahl Bøthun (Fighter kbk) 
 
Medlem 1: Inger Birgitte Tandstad (Sentrum kbk) 
 
Medlem 2: Paul Erik Kongsvold (Øverbygd kbk) 
 
Vara: Morten Saksvik (Fana kbk) 

 

 
 
 
Tinget ble hevet kl. 16.45 
 
 




