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Tilstede Bjørnar Sæther, Renate Westby, Ulf Johansen, Elizabeth Aasen Ellingsen. 

På Skype; Kim Kristoffersen 

 Espen Lund 

Dato: Lørdag 23 september 2017 

Tid:  10.30 – 13.30 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 
 

 

 
 

AGENDA: 
 
 
NKBF-31/17 ALKOHOLSERVERING FIGHT-NIGHT (Pr telefon) 
Fight Night Bergen fikk avslag på mulighet for alkoholservering inne på kamparena under Fight-Night i Bergen. 
En eventuell praksis strider imot NIFs reglement uavhengig om dette er et lukket arrangement og med 18 års 
aldersgrense. 
 
Vedtak; 
Saken ble enstemmig vedtatt pr telefon22 august. 
 
 
NKBF-32/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte blir godkjent og signert. 
 
  
NKBF-33/17 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden blir godkjent.  
 
  
NKBF-34/17 REFERAT OG MELDINGER 
Kim orienterte om utvikling i Tromsø 
Ulf orienterte om midt-norge og aktiviteter 
Espen orienterte om utvikling generelt sett 

- Søknad Gjensidige stiftelsen, Kostholdløft. Venter på tilbakemelding om evt støtte 
- 2 nye klubber i vårt system; Svalbard Turn og Kronstad (Bergen). 
- Espen er i dialog med Godkjenningsnemd 
- Vi er i forhandling om ny sponsoravtale gjeldende fra 2018. Det var litt diskusjon rundt dette og i den 

anledning forlot Ulf rommet grunnet inhabilitet.  
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- Det planlegges en ny NRK sendt fight night i mai 2018.  
- Espen orienterte også om arbeidet i WAKO og prosess for å få IOC godkjenning. Dette avgjøres i løpet 

av høsten og vil evt bli vedtatt i IOC i desember. 
Styret savner referat fra Dommerkomiteen fra juni. Viktig å vite utvikling og innstilling i saken rundt 
stevnestruktur. Endringer må orienteres og forberedes. Klarhet i dette må komme snarest.  
 
Sortbelte gradering; 
Dette ble grovt diskutert ideer rundt sort belte graderinger. Det vil sendes innspill på tanker og ideer rundt 
dette til graderingskomiteen. Det var litt diskusjon rundt graderingsprinsipper som kommersielle sentere pr i 
dag praktiserer, herunder insitament graderinger. Ansvarlig er Ulf og Kim som formidler til graderingskomiteen. 
 
 
NKBF-35/17 ØKONOMI/REGNSKAP OG STATUS 
Vi gikk gjennom statusrapport.  
Regnskapet er under kontroll. 
Avvik i landslagspostene selv om totalbruken blir iht budsjett. Dette er også tilfellet for dommerkomiteen. 
Søknad fra dommerkomite angå investering i utstyr for å implementere fullstendig ProScore. Søknaden var på 
kr. 30.000,-  
Avvik på internasjonal strategi. Dette er pga WAKO samling i Oslo i juni og som NIF og WAKO skal være med å 
finansiere.  
Ellers intet å melde.  
 
Vedtak: 
Rapporten godkjennes med tiltak som beskrevet. 
  
 
NKBF-36/17 REKRUTTERINGSSTRATEGI 
Espen gikk gjennom en strategi for å sikre at vi får inn så mange som mulig av utenforstående grupper inn i 
forbundet. Det er et stort ønske at alle som driver med kickboxing er en del av forbundet og med de 
konsekvensene det får. Espen vil lede an arbeidet rettet mot kommersielle sentere og hvordan kickboxing 
grupper kan bli en del av den organiserte idretten så lenge struktur/økonomi og ledelse er iht NIF lov. Det er 
lagd et notat rundt fordeler og utfordringer. 
 
 
NKBF-37/17 PROSJEKT BARNELØFT 
Som bestemt via mail 16.8 så er Per Ringsby tilbudt rollen som Prosjektleder i Barneløftet. Han har signert 
avtale med NKBF og er ansvarlig for utvikling og drift av prosjektet iht de midlene vi har fått tildelt gjennom 
Sparebankstiftelsen. Informasjon og plan blir distribuert. Styringsgruppe for prosjektet er Bjørnar, Stein og 
Espen.  
 
 
NKBF-38/17 RENT SÆRFORBUND  
Ulf og Elisabeth har korrigert handlingsplan etter innspill fra Anti-doping Norge. Dette arbeidet skal nå 
prioriteres og Ulf orienterer ADN om dette, iverksetter tiltak og for å få sertifisering fr ADN i orden. 
 
Vedtak;  
Ny handlingsplan er vedtatt enstemmig.  
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NKBF-39/17 FORDELING OPPGAVER 
Viktig å gjøre styremedlemmene mer operative. All den tid vi har et eget definert et prosjekt innenfor 
Barneløftet så ønskes at Renate, Malene og Marianne øker fokus på implementering av Rent Særforbund samt 
bidrar inn i implementering av ny stevnestruktur. Kim og Ulf har klare ansvarsposter og vil være ansvarlig for å 
engasjere nevnte personer. 
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
NESTE MØTE; 
Neste møte er satt til 13 januar. Eventuelle saker som kreves behandling innen den tid vil gjennomføres som 
telefonmøter. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
Espen Lund 
Møtesekretær 
 
 
 


