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Innkalling til Telefonstyremøte 

Onsdag 30 Januar 2019 
    

 

Deltok: Bjørnar Sæther, Kim Kristoffersen, Laura Tollefsen, Linn Kristin Haugen og Espen Lund 

Fraværende: Malene Sønderaal og Karianne Ask, Morten Saksvik og Ulf Johansen 

Dato: Onsdag 30.1. 2019 

Tid:  18.00 – 19:45 

Sted: Per telefon  

 

 
Intensjonen med møtet er å starte 2019, orientere hverandre om den del praktiske saker samt overføre 
President vervet tilbake til Bjørnar. 
 

AGENDA: 
 
Innledning av Espen, Kim og Bjørnar. 
 
Ingen kommentarer til Dagsorden. 
 
 
NKBF-1/19 ØKONOMI 
Espen og Kim forklarte funksjonen rundt avtalen med NIFs regnskapskontor, IRK. I tillegg går NKBF over til 100% 
elektronisk system både ift fakturering, lønn, kostnadsrefusjon og rapportering.  
 
Vi gikk gjennom utestående listen og der Espen og Kim forklarte de fleste postene. Ny purring sendes ut til de 
som ikke har betalt klubbkontingent ennå. Dette betyr at vi må redusere muligheten for disse klubbene til å 
delta på våre aktiviteter og inntil kontingenten er betalt. 
Vi gikk gjennom  

• Praksis Regnskap 2019.  

• Regnskap 2018 skal avsluttes i løpet av februar måned men i uke 5 skal vi få en indikasjon på tingenes 
tilstand.  

• Visma – Nytt system i NIF. Dvs at alt er overført fra ett system til et annet. 

• Vi kommer i løpet av februar til å benytte Visma Expense for reiseregninger og godtgjørelse. Lønn 
kjøres 5 hver måned og om behov, den 20 i måneden 

• Espen bruker i dag Visma Approva lift godkjenning og kontering. 

• Månedlig rapport kan Espen skrive ut selv. 

• Alle fakturaer går til Autoinvoice, både fra eksterne og interne leverandører 

• Vi kommer til å ha månedlig oppfølging av utestående 
 

• Vi har fått oversikt over støtte fra OLT som beløper seg til 500.000 i prosjektstøtte, 350 døgn på 
sportshotellet og hele 6 stipendier. Det er full uttelling. Veldig bra jobbet.  

• Vi vet ennå ikke rammetilskuddet for 2019. 

• Som særforbund blir vi med på arbeidet rundt Digitalisering og vi må betale vår del av dette.  

• Espen jobber med nye søknader for støtte og sammen med Stein og Per ser vi på videreføring og 
utvidelse av prosjektet som er støttet av Sparebankstiftelsen.  
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Økonomisak; 
President og vikarierende President får sine honorarer iht avtalen. 
Vikar President honorar 12.500,- 
 
Nye klubber;  
Nye klubber Aktive er Varg Idrett med en egen kickboxing seksjon. Florø er igjen aktive. Espen er i kontakt med 
disse.  
 
 
NKBF-2/19 LANDSLAG - KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 
Det er behov for oppgradering av dette systemet og som avklart i møte mellom Kim/Espen og Daimi/Felipe.  
Vi avventer på siste informasjon fra landslag. Vi har fått midlertidige dokumenter men tar stilling til disse når 
endelig forslag er klart. Tas på neste fysiske møte.  
 
Til orientering. 
 
NKBF-3/19 NKBF STANDARD PRESENTASJON 
Espen har utviklet en presentasjonsmal som forbundet kan bruke i forskjellige sammenhenger og som må 
tilpasses bruk og målgruppe. Denne kan klubber også bruke og man kan bytte ut bilder og slides.  
 
Til orientering. 
 
 
NKBF-4/19 WAKO VALG AV PRESIDENT 
Det ble sendt ut til høring til styret de 3 kandidatene som var foreslått som WAKO President. Mailen ble sendt 8 
januar og noen av styremedlemmene responderte. Etter en innledning av de aktuelle kandidatene så foreslo 
Espen Lund at Roy Baker var den eneste og absolutt beste kandidaten. Valget vil være 2 februar i Milan, Italia. 
Espen representerer NKBF.  
 
Vedtak;  
Roy Baker ble innstilt som NKBFs kandidat som WAKO President.  
 
 
NKBF-5/19 DIVERSE INFORMASJONSSAKER 
 
Dommerkomiteen; 
Kim har kontroll på dommerkomiteen og videre arbeid. NC i Tromsø er ferdig og det ble et bra stevne. Det 
legges en plan på opplæring av dommere. Kommunikasjon.  
NC 2 er i Oslo 9 mars og alt under kontroll. 
NC 3 har vi fortsatt ingen søkere.  
 
Åpen klasse og Team; 
Vi satser mer på disse klassene da det er stor entusiasme rundt disse. I WAKO så kan det hende at Lag blir 
50/50 kvinner og menn. Vi får vurdere om vi skal gjøre det sammen 
 
Internasjonale dømming; 
Gruppen som er plukket ut for internasjonal dømming er Roger, Tom Rune, Thomas og Kim.  
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OVERFØRING AV PRESIDENTVERVET 
Bjørnar har vært sykemeldt siden før sommeren og har stort sett vært på sykehuset. Bjørnar er nå hjemme 
igjen og rehabilitering i full gang. Bjørnar er såpass friskmeldt at han nå tar over rollen som President pr 1 
februar og Kim går tilbake i rollen som Vise-President.  
Styret takker Kim for innsatsen gjennom de sist 8 månedene.  
 
 
Tidspunkt for neste fysiske styremøte? 
Det ble bestemt at neste møte vil være under Norges Cup 2 i Oslo 8 mars kl. 18:00. 
Tentativt blir det møte under Sommerleir i Stavern i perioden 21-23 juni. 
 


