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Referat 

Referat styremøte 

Lørdag 2. november 2018 
    

 

Til: Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Laura Tollefsen, Linn Kristin Haugen, Morten Saksvik, Espen 
Lund 

Dato: Lørdag 2. november 2018 

Tid:  19.00 – 21.30 

Sted: Quality Hotel Sarpsborg  

 

 
 

AGENDA: 
 
 
NKBF-29/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signert. 
 
  
NKBF-30/18 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent.  
 
 
NKBF-31/18 REFERAT OG MELDINGER 
 
Status rapport fra Generalsekretær og President.  

• NC Stevner;  
o Dommerkomiteen planlegger neste års sesong. Kun Tromsø har vist interesse for NC 1.  

• Prosjekter;  
o Både Barneløftet og Kostholdsløftet går iht planen. Styrerepresentanter skal delta på neste 

samling på Ullevål 18-20 januar. 

• NIF saker 
o Espen forklarte kort rundt moderniseringsprosessen i norsk idrett. Det er et ambisiøst 

prosjekt, men det er ingen indikasjoner på dramatiske endringer rundt antall SF eller 
sammenslåing. Derimot er det stor fokus på digitalisering av norsk idrett.  

• WAKO og IOC 
o Espen er fortsatt ansvarlig for WAKOs prosess inn mot IOC godkjenning. Prosessen går som 

planlagt og alt er lagt til rette for at dette skal gå veien. Neste IOC styremøte er 30 november 
to 1 desember.  

 
 
NKBF-32/18 ØKONOMI/REGNSKAP 
Det ble kort gjennomgått status pr september uten noen nevneverdige kommentarer. 
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Referat 

Vi har fått et tilbud fra Idrettens Regnskapskontor (IRK) på tjenester. Vi ser på det som det eneste reelle 
alternativet etter at vi ikke har en felles ressurs med Kampsport lenger. Kampsport har også startet å benytte 
IRK. Kim og Espen gis myndighet til å sluttføre en avtale. 
 
Fra nyttår er NKBF forpliktet til å Visma herunder en fullstendig elektronisk løsning ifm reiseregninger. Kontoret 
vil orientere om dette til alle som benytter reiseregninger og kostnadsrefusjoner.  
 
Ingen vedtak. 
 
 
NKBF-33/18 MEDLEMSSKAP SYSTEM 
Kenneth Bruun hadde en lengre gjennomgang rundt prosess, økonomi og tilpasning av et nytt 
medlemskapssystem. Dette er noe NKBF ønsker å investere da vi ser mange fordeler rundt sentralisering. 
Spesielt viktig er det at dette systemet er godkjent av NIF og koblet opp mot SportsAdmin. Dette forenkler også 
prosessen med medlemsregistrering for klubbene.  
All den tid systemet er omfattende, at dette får en kostnad så finner styret det viktig å ta opp dette på et 
forbundsting, alternativt ekstraordinært forbundsting. 
 
Vedtak:  
Styret ønsker å gå for et nytt medlemskapssystem men ønsker også å få dette godkjent av et forbundsting.  
 
 
NKBF-34/18 STEVNER 
Vi fikk begrenset tid til å diskutere konkrete tiltak. Derimot vil dommerkomiteen se litt på løsninger rundt 
stevnestruktur og typer.  
Det er viktig å hele tiden se på hva som kan skape kvalitet, entusiasme og vekst i markedet. Samarbeid med 
Sverige er viktig da vi ser vekst samt ønske om samarbeid.  
I større grad må vi være flinkere til å markedsføre nasjonale stevner.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 

 

 
 


