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Referat Styremøte 

Fredag 3 mai 2019 
    

 

Tilstede Malene Sønderaal, Laura Tollefsen, Ulf Johansen, Linn Kristin Haugen og Bjørnar Sæther 
 

Dato: Fredag 3.5.2019 

Tid:  18.00 – 21:00 

Sted: Risør  

 

 
 

AGENDA: 
 

NKBF-6/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte blir godkjent og signert. 
 
Vedtak;  
Protokoll vedtatt. 
  
NKBF-7/19 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Forslag til vedtak: 
Dagsorden blir godkjent. 
 
Vedtak; 
Dagsorden godkjent. 
  
NKBF-8/19 REFERAT OG MELDINGER 

• Signering av regnskap 2018 

• Signering av årsberetning 2018 
 
Begge dokumenter signert uten bemerkninger. 
 
Informasjon fra Presidenten 

• Arbeidsfordeling i styret. -Ønske om at styret er mere aktiv/engasjert.  

• NIF saker;  
o Espen sitter i arbeidsgruppene: «Internasjonal strategi» og «Definisjon og 

forvaltnings prinsipper»       
o Vedrørende NIF`s Idrettsting ønsker Bjørnar fullt mandat fra styret. Dette ble 

innvilget. 
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• Daglig drift; Her jobbes med, utstyrs godkjenning, mulige sponsorer, medlemsregistrering, 
oppfølging av regnskap og rutiner. 

• Landslagsledelse: Det er bestemt av man avslutter Sportskoordinator rollen og ser på annen 
organisering, spesielt da Felipe nå er bosatt i Spania. Det er 3 mnd. oppsigelsestid. 

• Medlemsrapportering: Espen har fulgt opp – Per dato 3/5-19 har NKBF 4.410 medlemmer 
fordelt på 48 klubber. 

 
NKBF-9/19 ØKONOMI 
Gjennomgang av status regnskap 2019 
Rapport av samarbeidet med Idrettens Regnskapskontor 
Status for budsjettåret 2019 
Gjennomgang av Presidenten. 
 
Vedtak; 
Regnskapet så langt godkjennes 
 
Rapport rundt funn ifm oppløsning av Feliz Kickboxing in Trondheim. Ulf orienterte. 
 
NKBF-10/19 LANDSLAG - KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 
Det er behov for oppgradering av dette systemet og som avklart med landslagsledelsen. 
Det blir en workshop i mai som blir organisert av landslagsledelsen. 
Parallelt er det iverksatt et prosjekt rundt kapasitetsanalyser, treningstrapper osv. Avklaring rundt 
styring av dette prosjektet kommer vi tilbake til. 
Bjørnar vil forklare om fremdrift og viktighet av dette. 
 
Til informasjon. Endelig vedtak tas på neste styremøte. 
 
 
NKBF-11/19 PROFFGRUPPEN 
 
Det ble diskutert rundt behovet for å endre denne gruppen og som tidligere diskutert.  
 
Pr i dag så består jo gruppen av personer som er promotorer selv og således behandler sine egne 
søknader. Medlemmene er definitivt kompetente så det går ikke på kompetanse ei heller på mistillit 
til rollene. Ideen er å fristille viktige ressurser samtidig at vi tilfredsstiller rapportering og samkjøring 
med godkjenningsnemda. 
 
Praksis fremover er at søknader sendes Generalsekretær og der styret formelt sett vedtar søknader 
og prosess, etter innstilling fra administrasjon. Det er viktig med kvalitetssikring av søknader, faglig 
og helsemessig, samtidig at vi gjør prosessen mer nøytral.  
 
Forslag til vedtak er at endring vedtas iht forslag. 
 
Vedtak; 
Komiteen nedleggels enstemmig. Prosedyren endres deretter og sendes til styret for endelig 
godkjenning. 
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NKBF-12/19 NC/NM STRUKTUR (fra Dommerkomiteen) 
NC/NM hvordan skal dette være fremover. 
Dommerkomiteen kommer med ideer rundt om vi skal fortsette med NC som det er i dag eller om vi 
skal gjennomføre individuelle stevner.  
Hvordan skal vi øke både kvalitet, engasjement og stolthet (foruten at rammen må bli bedre og mer 
profesjonell). 
 
Dette ble debattert i styret og Styret ber Dommerkomiteen komme med en innstilling til struktur 
som kan sendes til høring. 
 
 
NKBF-13/19 NM VEKA 
Bjørnar og Espen har hatt møte med NIF ang muligheter for implementering av Kickboxing i NM veka 
fra 2020 eller 2021 (i regi av NIF og NRK). Vi gikk gjennom et eget vedlegg som er en presentasjon av 
NM Veka. Inkludert i denne PP har Espen lagd en slide med kickboxing relaterte 
spørsmål/dilemmaer/spørsmål. 
 
For 2020 så vil NM Veka være på Lillehammer. I 2021 vil NM Veka foregå i Stjørdal. Om NKBF skal 
delta så må det bli på vinterversjonen (da vi har sesongen vinterhalvåret og har ingenting med 
vinteridretter å gjøre). 
 
Vedtak: 
Styret er positiv til NM Veka men all den tid dette foregår på Lillehammer der vi ikke har en 
ressurssterk klubb ønsker vi å avvente 2021. 
 
 
NKBF-14/19 CHILDREN COMPETITION (Fra Manuel Nordio) 
Se vedlegg for sak som kommer fra Manuel Nordio. 
 
For diskusjon. Ifm forslaget så henvises det til NIF`s barneidretts bestemmelser. 
 
 
NKBF-15/19 LANDSLAG (Fra Linn Kristine) 
Dagens landslag disipliner består i dag av full kontakt og point-fight. Budsjett for 2019 er lagt, men 
viktig at vi begynner en diskusjon angående praksis for landslag videre. Da tenker jeg på de grenene 
det ikke er landslag i per i dag og junior landslag. Jeg opplever at vi henger etter i forhold til andre 
nasjoner. Som forbund syns jeg vi skal gi utøvere et rettferdig tilbud, for ikke å snakke om motivasjon 
og oppfølging til å løfte frem flere utøvere. 
 
For diskusjon. Saken videreføres til neste styremøte og der vi inviterer landslagsledelse/trener. 
 
 
NKBF-15/19 DIVERSE  
 
Forslag til å vedta krav om politiattest for NKBF`s dommere: 
 
Vedtak;  
Det ble enstemmig vedtatt at fra 01.01.2020 kreves det politiattest for NKBF dommere iht NIF`s krav 
(arbeid med barn og ungdom) 
 



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

 

 

 
Innkalling/Agenda 

  
Dato for neste Styremøte: 10.08.2019 
 
 
Referent; 
Laura Gyltnes Tollefsen 


