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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 19/2020 Status korona situasjon 
 
NKBF har deltatt i en rekke forum der diskusjoner rundt støtteordninger har vært diskutert.  
Det planlegges en gradvis gjenåpning av idretten herunder gjenåpning av toppidretten. 
NKBF har ikke fått noe direkte støtte, men det er klart at vår idrett ikke skal bli skadelidende i 2021 
for manglende aktiviteter i 2020.  
 
 
SAK 20/2020 Økonomi 
 
God kontroll på økonomien. Det ble gjort en grov gjennomgang av regnskapet. 
 
Til informasjon. 
 
 
SAK 21/2020 NM Veka 2021 i Stjørdal 
 
NKBF har signert kontrakt for å være med på NM Veka 2021 sammen med en rekke andre idretter. 
Dette er et samarbeidsprosjekt med særforbundene, NIF og NRK. Dato for arrangementet er 24-28 
mars og vi kommer til å holde hus i Stjørdalshallen. Etter sommeren blir det møter med NIF og NRK 
ift alt det praktiske samt hvordan NRK vil dekke arrangementet. 
 
Til informasjon. 
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SAK 22/2020 Deltagelse i EM og Junior VM 
 
Foreløpig er det for tidlig å beslutte om vi skal/kan delta i høstens mesterskap. Det er også en 
liknende vurdering i WAKO og der Espen orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe for å 
vurdere situasjonen. WAKO har styremøte 27 juni der dette blir diskutert. Vi må også se på nasjonale 
retningslinjer og råd underveis og om det er forsvarlig å reise. Det foregår i disse dager en prosess 
med gjenåpning av toppidretten. 
 
Til informasjon. 
 
 
SAK 23/2020 Tap av medlemskap av klubber 
 
Grunnet hhv utestående klubbkontingenter og mangel på innregistrering av medlemsantall, ei heller 
respons på noen purringer av Valhall Kampsportklubb og Fronten Kampsportklubb (Tidligere Oslo 
K1), ble det innstilt tap av medlemskap for disse klubbene. Det vises til § 5.2 i NKBF lov samt til § 10-2 
(3) i NIFs lov. Klubbene og Oslo Idrettskrets blir underrettet. 
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 24/2020 Forbundsting  
 
All den tid forbundstinget er flyttet og all den tid det fortsatt er mye usikkerhet ifm 
Koronasituasjonen, så foreslås følgende ordning for Forbundstinget. 
 
Styret, de fleste komiteer og klubber tilhørende i Oslo samt de som ønsker å være fysisk tilstede kan 
være i Oslo. Vi flytter vårt møte fra det planlagte Hotell 33 til Meet på Ullevål Stadion. Resten av 
deltakermassen deltar via Microsoft Teams. Egne møteregler er utarbeidet for slike spesielle 
omstendigheter. 
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 25/2020  Status Ungdomsprosjektet 
 
Gjermund deltok og redegjorde for situasjonen. 
 
Organisering: 

• Følgende prosjektteam er vedtatt:  
o Prosjektleder: Gjermund Nesland.  
o Aktivitetskoordinator: Nina Røberg 
o Utdanningsansvarlig: Stein Eriksen 

• Det er signert arbeidsavtaler mellom forbundet og alle tre deltakere i prosjektteamet. 

• Det er avtalt at prosjektet følges opp av president fra styrets side med månedlig 
rapportering. 

• Generalsekretær bistår prosjektteamet på administrative oppgaver etter behov. 
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Planlagt fremdrift: 

• Forprosjekt i 2020: Planlegging av prosjekt, involvering/bidrag fra andre via workshops, m.m. 
og rekruttering av ungdomsinstruktører. 

• Prosjekt i 2021 og 2022: Utdanning/sertifisering av ungdomsinstruktører og gjennomføring 
av samlinger og andre aktiviteter. 

• Forbundet har som mål å gjennomføre treningssamlinger/ungdomssamlinger høsten 2020 
også, dersom det kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler, men disse 
samlingene vil ikke være en del av Ungdomsløftet. 

 
Prosjektteamets forventinger til styret: 

• Prosjektteamet har tro på at prosjektets gjennomføring og resultat blir bedre hvis 
prosjektteam og NKBF-styre drar i samme retning og står sammen om prosjektet. 

• Prosjektteamet ønsker og forventer at alle styremedlemmer engasjerer seg som positive 
ambassadører for Ungdomsløftet og fremsnakker prosjektet. 

• Prosjektteamet ønsker og forventer at styremedlemmer deltar på aktiviteter i regi av 
Ungdomsløftet når man blir invitert og har anledning til dette. (Kan gjerne koordineres 
internt mellom styremedlemmene ift. hvem som deltar på ulike aktiviteter.) 

• Prosjektteamet ønsker og forventer at styret som en enhet støtter opp om prosjektteamet i 
deres arbeid, vurderinger og avgjørelser i gjennomføringen av prosjektet. 

 
Arbeid gjennomført i prosjektteamet i juni: 

• Stein har hatt rundtur i Norge for å kartlegge og hente inn informasjon som danner grunnlag 
for arbeid med utviklingsplaner og utviklingstrapper. 

• Prosjektgruppa har utarbeidet en arbeidsplan med oppgaver som skal gjennomføres i 
forprosjektet i henholdsvis (1) juni, (2) august og (3) senere på høsten. 

• Arbeidet planlagt for juni er påbegynt. 

• Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer av prosjektplanen. 

• Det utarbeides nå informasjon som skal gå ut til alle klubbene og forbundet før fellesferien. 
 
 
Til orientering. 
 
 
Møtet avsluttet 18:30 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Espen Lund 
Møtesekretær 


