
NORGES KICKBOXING FORBUND 
           POINTFIGHTING, LETTKONTAKT, FULLKONTAKT, LOW-KICK, K-1, MUSICAL FORMS 

 

 

 
Referat 

Innkalling til styremøte 

Fredag 16. juni 2017 
    

 

Til: Bjørnar Sæther, Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Marianne Lund Syvaldsen Øren, Renate 
Westby, Ulf Johansen,  

Fra: Espen Lund 

Dato: Fredag 16 juni 2017 

Tid:  18.00 – 21.00 

Sted: Fredtun Folkehøyskole, Stavern 
 

 

 
 

AGENDA: 
 
 
NKBF-31/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte blir godkjent og signert. 
  
NKBF-32/17 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden blir godkjent.  
  
NKBF-33/17 REFERAT OG MELDINGER 
Bjørnar rapporterte rundt NIFs ledermøte i Bodø og der hovedsakene vare åpenhetsedebatten, alternative 
tilknytningsmåter til idretten og allianser blant særforbund. 
Espen orienterte kort rundt den økonomiske støtten fra Sparebankstiftelsen DNB samt ansettelsen av Felipe 
Valdes som Sportskoordinator, herunder hans rolle.  
 
Ingen vedtak fattet. Kun informasjon og innspill/dialog.  

 
NKBF-34/17 ØKONOMI/REGNSKAP OG STATUS 
Vi gikk raskt gjennom status og ingenting spesielt om melde. Vi har relativt god kontroll.  
Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB vil innlemmes i regnskapet men vil ha et eget prosjektnummer for å spore 
all aktivitet. Det vil også etableres en nødvendig skyggeregnskap slik at vi kan rapportere til stiftelsen ved 
behov.  
 
Ingen vedtak fattet. Kun informasjon og innspill/dialog.  
 
 
NKBF-35/17 TILTAKSPLANER 
Vi gikk gjennom justerte tiltaksplaner for Organisasjonsutvikling og Marked/Media. Tiltaksplan for Barneløftet 
blir endret utifra de justeringer som gjøres ifm økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.  
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Vedtak: 
Nye reviderte tiltaksplaner er godkjent og som vedlagt dette referatet.  
 
 
NKBF-36/17 TILTAK KLUBB OG MEDLEMMER 
Vi gikk gjennom en del refleksjoner rundt medlemmer, medlemsantall og alternative tilknytningsformer. Det er 
jo en kjennsgjerning at det opprettes fler og fler sentere som er i konkurranse med klubber. På den ene siden 
må vi gjøre klubbene mer rustet til konkurransen samt at vi på den andre siden må opprette dialog og 
samarbeid med sentere ift konvertering til klubber. Vi har en klar målsetning om å samle all kickboxing under 
NKBF og med den tilpasningen det kreves. 
 
Pr idrettsregistreringen for i år, så går medlemsantallet litt opp og vi har 3.501 aktive medlemmer.  
Espen vil følge opp de særforbundsspesifikke spørsmålene og da svarene som klubbene ga.  
 
Det legges opp til en rekrutteringsstrategi for å øke medlemsmassen, også gjennom registrering av sentere, 
men da gjennom en ordinær klubb modell.  
 
Vedtak:  
Enstemmig 
 
 
NKBF-37/17 STEVNESTRUKTUR 
Det ble diskutert ny struktur for stevner. Det har vært gjennomført en workshop basert på tilbakemelding og 
refleksjoner som er kommet. Dette er overført dommerkomiteen slik at vi får deres tilbakemelding ift struktur 
og implementering. Det er en klar ambisjon om at vi fra 2018 har en mer effektiv modell for stevner slik at vi 
skaper mer aktiviteter.  
 
Vedtak: 
Vi tar endelig vedtak nå komplett tilbakemelding fra dommerkomiteen foreligger i august.  
 
 
NKBF-37/17 RENT SÆRFORBUND 
Ulf presenterte arbeid, resultat og videre prosess for at NKBF skal bli et rent særforbund. Planene som 
foreløpig er kladd ble gjennomgått. Ingen særskilte kommentarer foruten at alle synes dette arbeidet er en 
prioritet. 
Ulf og Espen tar et møte med ADN for å legge opp videre planer for implementering. 
 
Vedtak: 
Enstemmig.  
 
 
NKBF-38/17 SÆRFORBUNDSALLIANSER (NIF) 
Det vises til egne dokumenter der NIF har sendt ut forespørsel til en rekke «små» særforbund om å opprette 
pilotprosjekter rundt allianser mellom særforbund. Espen har undersøkt saken og har vært engasjert i 
diskusjonen på NIF. Foruten Judo som stiller seg til disposisjon fr en pilot, så er alle andre forbund imot. Etter 
en kort diskusjon, ble det innstilt ikke å være med på piloten. Dermot er vi villige til å se på andre uformelle 
samarbeidsmåter mellom forbund, både for å effektivisere drift men også innen utvikling. Et formelt samarbeid 
må komme naturlig og som et ønske fra de respektive forbundene. 
 
Vedtak: 
Enstemmig.  
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Neste møte; 
Neste styremøte er bestemt å være lørdag 23 september. 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Espen Lund 
Generalsekretær, møtesekretær 
 


