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Tilstede: Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Karianne Ask, Laura Tollefsen, Ulf Johansen, Linn Kristin 
Haugen, Bjørnar Sæther. 

Fra: Espen Lund 

Dato: Forløpende 

Tid:  
 

Sted: Pr Teams eller Mail  

 

 

Innledning; 
Som en konsekvens av Koronasituasjonen i Norge og de begrensningene som eksisterer, så har styret 
vært nødt til å foreta nødvendige diskusjoner og vedtak ift drift via MS Teams og pr mail. 
 
Sakslisten nedenfor har fortløpende nummer utifra tidspunktet vedtak ble fattet. 

 
 
 
SAK - 13/2020 Flytte NM og Forbundsting 
I sak fremmet av Presidenten ble det innstilt å flytte både forbundsting i april samt NM i Oslo i mai. 
Årsaken er stor usikkerhet rundt situasjonen med Korona viruset og alle komplikasjoner dette fører 
med seg.  
Når det gjelder NM så er Fighter KBK i dialog med Oslo Idrettskrets. Antagelig får man ikke datoer på 
plass før etter sommeren grunnet fastlagte prosedyrer ifm hallfordeling. Det er dog et forslag at vi 
innstiller NM til å bli arrangert i november. Dvs at både Scandinavian Open og NC-3 blir 
kvalifiseringsstevner. NC-2 har jo allerede utgått. 
 
Det er forslag om å flytte Forbundstinget til høsten og forslag til foreløpig ny dato er 5 september. 
Denne datoen står fast om situasjonen i samfunnet normaliseres før sommeren. 
 
Vedtak;  
Begge sakene vedtatt enstemmig pr mail 18 mars.  
 
 
SAK - 14/2020 Nytt medlem av Dommerkomiteen 
All den tid Aga Saglowska har et ønske om å fratre som medlem av dommerkomiteen innstilles det at 
Maria Sjåvik fra Tromsø trer inn. Hun er motivert og har et ønske om å bidra.  
 
Vedtak; 
Vedtatt enstemmig pr mail 20 mars. 
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SAK 15/2020 Ungdomsløftet 
Det var en presentasjon rundt tentativ prosjektplan som er basert på støtten fra Sparebankstiftelsen 
DNB. Prosjektgruppen gjennom Prosjektleder, Gjermund Nesland presenterte tankene rundt 
prosjektet. 
 
Vedtak;  
Ungdomsløft og foreløpig fremdriftsplan ble vedtatt enstemmig pr. MS Teams 1 april. 
Det ble enstemmig vedtatt å engasjere Gjermund Nesland som Prosjektleder og en egen avtale blir 
avklart mellom President og Prosjektleder. 
Når det gjelder budsjettet så ønsker styret en ytterligere begrunnelse for både tallene og aktivitetene 
som er tenkt gjennomført. 
 
 
SAK 16/2020 Sommerleir 
Det har vært en dialog med Anette Sexe rundt organiseringen av sommerleiren og om det er mulig å 
gjennomføre denne. Som en konsekvens av situasjonen med Korona ser vi det som urealistisk å ha en 
slik samling i juni. 
Det skal sies at det har kommet forslag i etterkant om at man kan se på en mulig sensommer leir. 
Dette må jo da vurderes utifra den faktiske situasjonen i Norge og iht de retningslinjer som 
eksisterer. 
 
Vedtak;  
Det ble enstemmig vedtatt 14 april at vi må avlyse årets sommerleir 
 
 
SAK 17/2020 Styrets Årsberetning 
Bjørnar Sæther sendte rundt en ny Årsberetning og med en annen struktur enn de foregående 
versjonene.  
 
Vedtak; 
Det ble enstemmig vedtatt mandag 13 april at styret er enige i den nye beretningen og i innholdet 
forøvrig. 
 
 
SAK 18/2020 Styremedlem i SFF 
Det ble foreslått at Bjørnar Sæther skulle innstilles til SFF (Særforbundenes Felles Forbund). Bjørnar 
var i sin tid med på etableringen av denne organisasjonen og således ønsker han nå å ta to år som 
styremedlem. 
 
Vedtak; 
Det ble enstemmig vedtatt fredag 17 april å innstille Bjørnar Sæther. Innstillingen sendes av 
Generalsekretær.  
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SAK 19/2020 Regnskap 2019 og Budsjett 2020 og honorarsatser 
President sendte onsdag 22 april endelig regnskap 2019, budsjett 2020 og forslag til nye 
honorarsatser. 
Det innstilles at Budsjettet for 2020 blir styrende inntil forbundsting 6 september og all den tid årets 
ting er forsinket grunnet koronasituasjonen.  
 
Vedtak;  
Alle forslag ble enstemmig vedtatt pr 23 april.  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Espen Lund 
Møtesekretær 


