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Referat Styremøte 

Lørdag 17 august 2019 
    

 

Tilstede Ulf Johansen, Linn Kristin Haugen, Morten Saksvik, Karianne Ask, Kim Kristoffersen og Bjørnar 
Sæther 
 

Dato: Lørdag 17.8.2019 

Tid:  11.00 – 16:00 

Sted: Ullevål Stadion  

 

 
 
 
Inviterte er Stein Eriksen. 
 

AGENDA: 
 

NKBF-17/19 NorgesCup 
(Dette er vedtatt per mail etter innstilling/orientering) 
 
Klubbene Tromsø, Tjeldsund, Nordreisa og Øverbygd har gjennom felles søknad søk om godkjenning 
for å arrangere NC 2 i nord 2002, 2021 og 2022. Dette blir et samarbeidsprosjekt 
 
Forslaget ble innstilt som en konsekvens ift uforutsigbarhet.  
 
Vedtak; 
Det ble enstemmig vedtatt 
 
 

NKBF-18/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
At protokoll fra sist styremøte blir godkjent og signert. 
 
Vedtak;  
Protokoll vedtatt. 
 
  
NKBF-19/19 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
At dagsorden blir godkjent. 
 
 
Vedtak; 
Dagsorden godkjent. 
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NKBF-20/19 REFERAT OG MELDINGER 
Espen redegjorde fra administrasjonen. 

- Det har vært en feil økonomisk overføring som er tatt opp med NIF. Denne feilen er ryddet 
opp i og NIF tar kostnaden med denne transaksjonen. NKBF ser alvorlig på situasjonen.  

- Ny nasjonal søknad til Sparebankstiftelsen DNB er klar og vil bli innsendt iht deadline.  
- Søknad om moms kompensasjon er innsendt.  
- Nøkkeltallsrapport blir sendt inn slik at NKBF får resterende av Rammestilskuddet.  
- Fakturering av klubbkontigenter blir gjort de neste ukene.  
- Lin Kristine skal på Internasjonal skolering 28-30 august. Vi håper at Linn Kristine blir tatt ut til 

det nordiske programmet. Espen skal være foredragsholder den 28 august.  
- Ny landslagssjef er avklart og som blir Aun Andresen. Vi avventer offentliggjøring til alle 

forhold er avklart med hans arbeidsgiver.  
- Det er registrert en ny klubb i Trondheim – Akademiet Kickboxing og Bokseklubb. Noe av 

denne klubbens drift vil gå til å legge til rette aktiviteter for bl.a opptrening av kreftpasienter. 
Det sees på prosjekter for tilrettelegging av diverse grupper av funksjonshemmede.  

 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
NKBF-21/19 ØKONOMI 
Vi gikk gjennom noen poster men all den tid vi fikk regnskapet veldig sent, så ga styret President fullt 
mandat til å undersøke diverse prosjekter som har et overforbruk, dette gjelder bl.a landslag. Vi må 
få full oversikt over reell bruk, eventuelle viderefaktureringer osv. Deretter vil President sende en 
forklaring til styret. 
 
Det er nå også foretatt en overgang til Visma Expence og alle må nå bruke elektronisk versjon ifm 
reiseregning, godtgjørelse og honorarer. 
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
NKBF-22/19 STYREARBEID - STRATEGI 
Det vil bli iverksatt en Strategi prosess der styret sammen med nøkkelpersoner i komiteer blir invitert 
til et dagsmøte i november/desember. Møtet forberedes av Generalsekretær og President. 
Det er åpenbart at en strategi vil bli påvirket av videre støtte fra Sparebank stiftelsen samt at vi nå får 
på plass en ny Landslagssjef. 
 
 
NKBF-23/19 LANDSLAG - KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 
Ny landslagssjef er engasjert gjennom Aun Andresen. Det er behov for oppgradering av dette 
systemet og som avklart med landslagsledelsen og som er påbegynt i regi av Felipe Valdes. 
Dette overføres i sin helhet til Aun Andresen som leder dette videre og således involverer styret.  
Parallelt er det klart at det må jobbes med kapasitetsanalyser, treningstrapper osv. Avklaring rundt 
styring av dette prosjektet kommer vi tilbake til. 
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtatt 
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NKBF-24/19 BARNELØFT OG UNGDOMSLØFT 
Stein Eriksen redegjorde for arbeid relatert til utvikling samt NKBFs ståsted. Det var unison enighet 
om situasjonen til NKBF og behovet for å bevege seg fremover. 
Stein redegjorde deretter for hovedinnholdet i ny søknad til Sparebankstiftelsen DNB, videreføring av 
Barneløftet og utvikling/gjennomføring av Ungdomsløftet. Søknaden ferdigstilles og sendes inn 
senest 19 august av Generalsekretær. 
 
Innspill fra Gianpaolo ifm Cadets/Junior satsning blir i sin helhet overført til ny Landslagssjef. 
 
Til orientering.  
 
 
NKBF-25/19 STEVNESTRUKTUR 
Kim orienterte rundt 

• Rekrutteringsstevner 

• NM fra 2021 (NM Veka). Styret er enige om at vi går inn for NM Veka som vil være i 
mars/april 2021 i Stjørdal.  

• NC-2 i 2020 vil bli 28-29 mars i Tromsø 

• NM i 2020 er satt til 24 april i Oslo. 

• NC-3 i 2910. Vi sliter med å finne arrangør for NC-3 og Dommerkomiteen har snakket med 
mange klubber. Morten Saksvik skal undersøke muligheter i Bergen.  

• Barneløftet jmf. stevnearrangement; Etter et gjennomtenkt forslag fra bla Per ringsby, så 
ønskes det å få på plass «kampveiledere» (i stedet for kampledere) til barne matcher. Disse 
skal ha en funksjon lik den vi praktiserer i merkelapper (når det fungerer) - som veileder mer 
en dømmer. Dette er kanskje ikke de samme som praktiserer kamplederrollen. 

 
 
NKBF-26/19 FAGSYSTEM 
Tidligere har vi gått gjennom systemet der Kenneth Bruun har presentert. Vi må ta et standpunkt hva 
vi gjøre fremover, også med tanke på den utviklingen som foregår i NIF. Vi avventer til vi får full 
oversikt fra NIF og deres utvikling. Espen følger dette opp snarest for videre informasjon til styret og 
deretter for å ta et vedtak.  
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
NKBF-27/19 VM 2023 
Det er åpnet for budprosess til VM 2023.  
 
Det er i aller høyeste grad interessant med et VM i Norge og Generalsekretær fortsetter utredningen 
rundt dette og vil ta nødvendige møter med NIF, eventbyråer samt etater. Det er klart at Norge ikke 
søker om vi ikke har de økonomiske garantiene på plass. Vi ser på Oslo eller Bærum som 
alternativene.  
Generalsekretær må også prøve å skyve på frist for innlevering av VM søknad (som er i November). 
Det er åpenbart at vi ikke får noen garantier til dette innen den tid.  
 
Endelig vedtak tas når analyse er gjennomført.  
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NKBF-28/19 DIVERSE 
 
Sak 28.1 
Akademiet Kickboxing og Boksing i Trondheim har søkt om støtte på kr. 10.000,- til forprosjektering 
av integreringsprosjekter. Etter samtale med administrasjonen så ser hele prosjektet reelt ut. Krav 
for støtten er: 
Målsetning innhold og budsjett. Etter forprosjektet skal vi ha et regnskap og rapport samt at det er et 
krav om kunnskapsdeling av prosjektet for NKBF og dets klubber. Forprosjektet er ment å resultere i 
daglig drift av målgruppe for integrering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 28.2 
Vi har innstilt Tirill Nanett Bjørnestad som ny leder av utøverkomiteen. Monica har trukket seg. 
Resten av medlemmene som har ønsket å fortsette består, men Tirill kan innstille nye medlemmer til 
styret ved behov og for å sikre engasjement.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 28.3 
Anti-Doping; Ulf og Karianne i styret er ansvarlig for å fornye anti-doping planen og gjennomføre 
tiltak herunder å produsere nødvendig materiell. Ulf og Kari foreslår aktiviteter til neste styremøte 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 28.4 
Barn/Ungdom; Linn Kristine blir ny person i styret som har oppfølging og ansvar for å følge tett 
arbeidet relatert til barne -og ungdomsløftet. Dette orienteres de respektive personene. 
 
Sak 28.5 
Møter på sommerleiren; Det var kommet en sak fra Per Ringsby der man innstiller at forbundet 
bruker sommerleiren som møteplass. Det ble enstemmig vedtatt at Styret og Dommerkomiteen som 
minimum praktiserer dette nå fremover. Landslagsledelsen anmodes også å bruke sommerleiren så 
sant ikke denne kolliderer med internasjonale aktiviteter. 
 
 
Neste møte er satt til å avholdes til neste Norges Cup, forhåpentligvis (i etterkant er dette blitt 8.11 i 
Bergen). 
 
 
 
 
Espen Lund 
Sekretær 


