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Innledning 
 

All den tid dette var et digitalt møte via MS Teams, gikk man gjennom kort hvordan man 

skulle gjennomføre møte. Foruten en opptelling av delegater så måtte man gjøre oppmerksom 

på bruk av «håndsopprekning» og de som ikke kunne dette, måtte bruke «chat» funksjon. De 

få som ikke hadde dette måtte dra bruke «mikrofon».  

 

Kjørereglene for digitalt forbundsting i NKBF 

Dette ble sendt alle klubber i forkant. 

 

Reglene er herved sendt ut på forhånd Presidenten går gjennom dette på starten av møtet. 

Reglene er basert på anbefalinger fra NIF ift smidig gjennomføring.  

 

Viktige prinsipper for gjennomføring av møtet; 

• Møtet vil vare i ca 2 timer timer og vi vil antagelig ikke ha pause. 

• Alle må mute (slå av mikrofonen) og kameraet om det ikke er gjort på forhånd.  

• De som tar ordet må huske å unmute seg (slå på mikrofonen). 

• Det er ønskelig om at alle som snakker aktiverer kamera.  

• Hvis du ønsker ordet så trykk på knappen med en hånd (da rekker du opp hånda).  

• For at de som vil skal komme til ordet har vi satt innlegg til maks 3 minutter og 

kommentarer til 1 minutt.   

• Bruk chatten for evt korte kommentarer.   

• Det blir ikke gitt anledning til kommentar på kommentar. 

• Rename profilen til fullt navn sånn at alle kan se hvem som deltar i møtet.  

 

Godkjennelse, stemmeavgivning og valg; 

• For godkjennelse av beretninger, saker, regnskap og budsjett osv så vil 

Presidenten/ordstyrer be om at alle som er enig, forholder seg rolig. De som er uenig 

trykker på hånden som betyr at du «rekker man opp hånden». 

• Generalsekretær teller opp stemmer imot. 

• For valg, så praktiserer vi den samme ordningen. Rekk opp hånden. Dvs at de som er 

imot «rekker opp hånden» og de som er enige til innstillingen forholder seg rolig. 

• For hver stemmeavgivning, så skal president/ordstyrer gjenta praksisen rundt 

gjennomføring av stemmeavgivning/valg. 

 

 

 

Åpning av møte 
Møtet ble åpnet av President Bjørnar Sæther som ønsket velkommen til Idrettspresident Berit 

Kjøll. Idrettspresidenten var invitert til å holde et åpningsinnlegg. Kjøll snakket om den 

utfordrende situasjonen idretten generelt sett er i og hva som har vært fokus og hva som 

kommer til å bli fokus. Kjøll takket også NKBF for engasjementet i denne krevende 

situasjonen. 

 

Bjørnar Sæther takket Kjøll for deltagelsen og innledningen og orienterte  

forbundstinget at NKBF skal ha et møte med Kjøll og Generalsekretær i  

NIF Karen Kvalevåg 22 september kl. 13:00 – 14:00. 
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 Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter 
 

vedtak:  

Nedenfornevnte var deltagere på forbundstinget.  

 

Totalt antall delegater med tale-, forslags- og stemmerett: ______ 28 ______ 

 

Totalt antall deltakere med tale- og forslagsrett:   _______ 6 _____ 

 
 

Styret (Stemmerett); 

President   Bjørnar Sæther 

Vise-President   Kim Kristoffersen 

Styremedlem   Malene Sønderaal 

Styremedlem   Ulf Johansen 

Styremedlem   Laura Gyltnes Tollefsen 

Varamedlem   Linn Kristine Haugen (gikk inn som Styremedlem i Karianne Asks fravær) 

 

Deltagende Komiteer/fagansvarlig (Tale og forslagsrett); 

Dommerkomite/kontrollkomite Pål Bye Jensen 

Utdanningsansvarlig  Stein Eriksen 

Landslagssjef   Aun Andresen 

Landslagstrener   Daimi Akin 

Landslagstrener   Gianpaolo Calajo 

Prosjektdeltager   Anette Sexe 

Valgkomite   Stian Stormo 

 

Deltagende Klubber (Stemmerett); 

Fighter KBK  Philippe Beal 

   Thomas Steenberg 

   Thea Therese Næss 

Grimstad  Yvonne Murray 

   Anita M Ugland 

Ryen Kampsport  Trond Guttormsen 

Sør-Odal  Ronny Madsen 

Tjeldsund  Nina Røberg 

   Elizabeth Ellingsen 

Øverbygd  Flemming Gjerdrum 

Bergen    Stig Klementsen 

Risør   Ole Oddvar Wiik 

Champions  Roy Blommedal 

Sarpsborg Chi  Chris Dat Ngo 

Hamar   Marius Sønderaal 

Aktiv Kickboxing Kåre Bastlid 

Ingunn Vik 

Tromsø   Eirik Mortensen 

   Andreas Danielsen 

Kronstad  Kenny Johansen 

Stjørdal    Alf Joachim Vennatrø 

En deltager var ikke identifisert da profilen var «gift mann». Denne personen kunne da ikke hensyntas i 

stemmene. 

 

Generalsekretær hadde en opptelling og fulgte med antall deltagere underveis. Vi ber om 

forståelse av at det kan ha vært avvik da noen forsvant ut og logget seg på underveis. 

Deltagerlisten ble ikke lest opp. 

 

 



 

 

Sak 2: Godkjenning av innkallingen 

 

 

Vedtak:  

Innkalling ble godkjent. 

  

Sak 3: Godkjenning av sakslisten 

 

Vedtak:  

Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 4: Godkjenning av forretningsordenen 

 

Vedtak: 

Forretningsorden ble godkjent med den endringen som ble presisert av Presidenten. Dette 

betød at gjennomføring av møte skulle foregå iht annonserte kjøreregler ift taletid og 

stemmegivning. 

 

 
Forslag til forretningsorden 

1. Tinget ledes av valgt dirigent 

2. Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er) 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min 

første gang og 3 min andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 

min. taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 

4. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens/vedkommendes arbeidsområde: 

a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgsmedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. 

b. Kontrollkomiteens medlemmer. 

c. Valgkomiteens medlemmer. 

d. Revisor. 

e. Generalsekretæren. 

5. Behandling av forslag:  

a. Dirigenten leser forslaget og forslagstillerens navn. 

b. Forslagstilleren får anledning til å tale for sitt forslag. 

c. Forslaget tas opp til debatt. 

d. Forslaget tas opp til votering. 

e. Eventuelle forslag må fremlegges skriftlig til dirigent, og være undertegnet med idrettslagets 

og representantens navn. 

f. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

6. Ved votering gjelder følgende bestemmelser: 

a. Lovendringer. Gyldig vedtak krever 2/3 av avgitte stemmer. 

b. Valg og vedtak. Gyldig vedtak med flertall av de avgitte stemmer. Blanke og ugyldige 

stemmer anses som ikke avgitte. 

7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 

8. Innsamling og opptelling av stemmesedler utføres av valgte representanter. 

9. Kontroll av tingreferatet foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. 

Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig.  

 



 

 

Sak 5: Valg av dirigent, sekretær(er), tellekorps og to representanter til å  

    underskrive protokollen 
 

Vedtak:  

Følgende ble valgt til dirigent, sekretær og tellekorps og representanter til å underskrive 

protokollen. 

 

Dirigent ble Bjørn Gran 

Sekretærer ble Generalsekretær Espen Lund 

Tellekorps – All den er på Teams så vil ordstyrer / sekretær ivareta den rollen 

Representanter til å underskrive protokollen ble Marius Sønderaal (Hamar) og Ronny Madsen 

(Sør-Odal). 

 

Sak 6: Årsberetninger/rapporter for 2018 og 2019 

 

Beretningene ble gjennomgått først for 2018 og deretter for 2019. Beretningene ble ikke lest 

opp.  

 

Ordstyrer spurte tinget om det var kommentarer til Styrets beretning for 2018.  

Ordstyrer spurte tinget om det var kommentarer til øvrige beretninger for 2018.  

Ordstyrer spurte tinget om det var kommentarer til Styrets beretning for 2019.  

Ordstyrer spurte tinget om det var kommentarer til øvrige beretninger for 2019.  

 

Kommentarer; 

Stig Klementsen fra Bergen KBK hadde spørsmål til Graderingskomiteen. All den tid ingen 

fra komiteen var tilstede så foreslo Generalsekretæren at Stig sendte spørsmålet skriftlig til 

NKBF som da videresender til Komiteen. Spørsmålet og svar fra Komiteen blir deretter sendt 

til alle klubbene. 

 

Vedtak; 

Årsberetninger/rapporter for 2018 og 2019 ble godkjent enstemmig. 

 

  

Sak 7: Årsregnskap for 2018 og 2019 
Beretningene ble gjennomgått først for 2018 og deretter for 2019. Regnskapene ble ikke 

gjennomgått manuelt. Ordstyrer spurte om det var noen kommentarer. Ordstyrer spurte om 

Kontrollkomiteen hadde kommentarer. 

 

Kommentarer; 

Ingen kommentarer. 

 

Vedtak: 

Årsregnskapene for 2018 og 2019, med revisorberetning og kontrollkomiteens beretning, ble 

godkjent enstemmig.. 

 

 
Sak 8: Forslag til lovendring  
 

Ingen endringer foreslått. 



 

 

 

Sak 9: Strategiplan 

 
Følgende var innstillingen 

Styret mener det er vanskelig å vedta en klar strategi for 2020 og 2021 når vi har de rådende 

omstendigheter som vil vare i hele 2020 og som vil påvirke oss i 2021. Vi vet lite om hvordan 

Koronasituasjonen fortoner seg fra måned til måned. Forslaget er at Forbundstinget gir Styret 

mandat til å utarbeide en ny justert strategi når vi har mer forutsigbarhet og at det innkalles til 

et ekstraordinært Årsting i løpet av 1 eller 2 kvartal 2021 med tanke for å vedta en plan for de 

neste to år, altså for resten av 2021 og et forslag til strategi for 2022 (som da er inn i en ny 

tingperiode). 

 

Inntil en ny strategi innstilles det at vi fortsetter med dagens drift men at det fokuseres særs på 

å; 

• Implementere Ungdomsløftet 

• Utarbeide en plan for videre utdanning med justeringer for digital undervisning 

• At landslagstiltak fortsetter med drift med implementering av justert 

kvalitetssikringssystem samt videre utvikling av kapasitetsanalyser 

• Videre utvikling av Barnetiltak.  

• Utvikle digitale seminarer innenfor spesifikke fagområder. NKBF sender ut en kort 

undersøkelse rundt dette. 

 

Kommentarer; 

Bjørnar Sæther innledet saken med begrunnelse for ovennevnte innstilling. 

 

Stig Klementsen, Bergen KBK spurte om Prosjektlederstillingen for Ungdomsløftet fra utlyst. 

Til dette svarte Presidenten nei. Denne stillingen ble håndplukket etter en intern prosess.  

 

Stein Eriksen, Utdanningssjef kommenterte; Strategiarbeid er viktig og Eriksen var undrende 

til hva de ovennevnte kulepunktene betød og gikk kort gjennom disse. Presidenten 

responderte at i en utfordrende tid, så skal vi, mens en ny strategi utarbeide, i hvert fall fortsatt 

ha fokus på disse fagområdene.   

 

Ingen øvrige kommentarer. 

 

 

Vedtak: 

Ovennevnte forslag vedtas og at det nye valgte styret får mandat til å foreta de nødvendige 

prioriteringer mellom mål, hensikt, tiltak og ansvar og basert på vedlagte forslag.  

 

 

Sak 10: Fastsetting av kontingenter og avgifter 
 

Intet forslag og at dagens ordning fortsetter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sak 11: Innkomne saker og forslag 
Det var kommet forslag fra 2 saker fra Bergen, 2 fra Øverbygd og 1 fra Grimstad. 

Se saker de neste sidene.  

 

 

1. Forslag fra Bergen – Konkurranse i aldersgruppen 10-12 år. 

Ordstyrer spurte forslagsstiller om de hadde ytterligere kommentarer til forslaget. 

Ingen øvrige kommentarer. 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt enstemmig.  

 

 

2. Forslag fra Bergen – Barneidrettsbestemmelsene. 

Ordstyrer spurte forslagsstiller om de hadde ytterligere kommentarer til forslaget. 

Ingen øvrige kommentarer. 

 

Vedtak; 

Forslaget vedtatt enstemmig.  

 

3. Forslag fra Grimstad og forslag fra Øverbygd – Landslag i Lettkontakt. 

Ordstyrer foreslo å slå disse to sakene sammen da de var så godt som identiske. Ingen 

protester til dette. Ordstyrer spurte begge forslagsstillere om de ville innlede sakene. 

 

Innlegg og kommentarer; 

Yvonne Murray, Grimstad; Viktig med en velfungerende landslag. Viste til NIF strategi 

«idretten skal» og jobbe for å få flere i verdenstoppen. Vi savner at lettkontakten blir 

integrert. Er den største grenen og vi kan få høyere nivå gjennom et organisert landslag. Flere 

medaljer og motivere flere i Norge. 

 

Flemming Gjerdrum, Øverbygd; Vi stiller oss bak Grimstad og har samme tanker og bifaller 

vår støtte. 

 

Aun Andresen, Landslagssjef; gikk gjennom dagens landslagsmodell og suksessen rundt 

denne. Finner det vanskelig å satse på en ny disiplin og viser til dagens avtale med 

Olympiatoppen. Vi må spisse vår satsning innenfor de disiplinene det blir satset på 

internasjonalt og ikke at innføring av ny disiplin vil redusere dagens satsning. Dette er også et 

budsjett spørsmål 

 

Stein Eriksen, Utdanningssjef; Med dagens medlemsmasse og økonomi/ressurser blir det 

vanskelig. Må konsekvens utredes og alt må være tuftet på en tydelig strategi. Heller 

ytterligere forbedre hva vi allerede gjør. 

 

Andreas Danielsen, Tromsø; Forslag til klubbene støttes, men man må be styret å undersøke 

alle konsekvensene av dette – konsekvensanalyse. 

 

Elizabeth Ellingsen, Tjeldsund skrev på chat; Stiller meg bak forslaget fra Øverbygd og 

Grimstad. I håp om at vi kan få forbundet til å se på dette legger jeg inn nytt forslag til vedtak: 



 

 

Forbundstinget pålegger styret i NKBF å se på mulighetene og konsekvensene ved å etablere 

et felles LL for PF og LC. Forbundstinget forventer at det både ses på etablerte og nye 

finansieringsordninger i forbindelse med dette. 

 

 

Vedtak; 

Det ble vedtatt med flertall at saken oversendes det nye styret for konsekvensutredning og for 

eventuelt å kunne vedta dette neste år – Konsekvens, gjennomføring, kostnader, mulige 

finansieringsordninger. 

 

4. Forslag fra Øverbygd – Kostnader for kvalifiserte utøvere til mesterskal 

Ordstyrer spurte forslagsstilleren om å innlede sakene. 

 

Flemming Gjerdrum, Øverbygd; Argumenterte for forslaget. 

 

Bjørnar Sæther, President; Begrunnet Styrets forslag. Finner det vanskelig med dagens 

økonomi å finansiere mer enn forslaget.  

 

Andreas Danielsen, Tromsø på chat; Støtter styrets forslag, men med kommentar at det bør 

arbeides mot at det blir laget et A og B del der A får 100% og B får 50%. Alle deltakere 

utenfor landslag til EM og VM får 50% dekket. Vi snakker om et 10 talls utøvere som får 

50% dekket. 10 stykk er jo på landslag som får 100%. 

 

Vedtak; 

Det ble foretatt to avstemminger.  

Første avstemming resulterte i 16 imot forslaget fra Øverbygd. 

Andre avstemming resulterte i 3 imot forslaget fra Styret. 

Styrets innstilling er da gjeldende.  

 

 

 

Forslagene i sin helhet på de neste sidene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BERGEN KICKBOXINGLUBB  

 

Forslag til vedtak 1: 

 

Forbundstinget pålegger styret i NKBF å implementere aldersgruppen 10 – 12 år (YC) som konkurranseklasser i norgescupen fra og 

med førstkommende sesong.  

 
Begrunnelse for forslaget:  

De siste årene har NKBF lagt ned et stort arbeid med å fremme barne-kickboxing gjennom barneløftet. Det er lagt ned betydelige resurser i 

utdanning av barnetrenere, og flere av klubbene som har satset på barn har sett stor tilslutning i medlemsmassen av barn under 13 år. 
NIF`s barnas idrettsrettigheter sier: 

 
I NKBF har ikke barn mulighet til å velge om de vil delta i konkurranse, da det er svært begrenset konkurransetilbud for barn under 13 år. 
På NC har det de siste årene vært barneaktiviteter. Dette har stort sett lek basert og blitt tatt godt imot blant barn som har deltatt, men - dette 

er ikke et konkurransetilbud, slik at barna som ønsker å delta i konkurranse, ikke har mulighet til dette gjennom tilbudet fra NKBF 

Flere andre kampsporter, som Tae Kwon Do, er organisert gjennom regioner, slik at konkurransetilbud for barn helt ned i 9 år, gjennomføres 
på regionale stevner. Siden Kickboxing er en ung sport med færre medlemmer, kan vi ikke forvente organisering med region kontorer og 

regions baserte aktiviteter.  

Det konkurransetilbudet som er i dag, er organisert gjennom NKBF sentralt, og er organisert på nasjonalt nivå. Det er da naturlig at 
konkurranser for barn gjennomføres på samme stevner som klubber normalt allerede reiser til, for å holde reisebelastning/kostnader nede. 

Det har noen ganger i klubb regi vært gjennomført aktiviteter/stevner for barn. Eksempel på dette er supersamling i nord med hele 120 

deltakere i Øverbygd. Dette var stor suksess, og viser at det er interesse og etterspørsel etter dette tilbudet.  
 

 

Styrets Innstilling; 
 

Styret støtter dette forslaget . 

 
 

BERGEN KICKBOXINGKLUBB 

 

Forslag til vedtak 2: 

Forbundstinget pålegger styret i NKBF å jobbe for å tilpasse geografibestemmelsene i barneidrettsbestemmelsene §3c, og benytte 

muligheten i §5 med å peke på noen internasjonale konkurranser med egne klasser for barn, som er godkjent for deltagelse.  

 

Begrunnelse for forslaget:  
§5 i barneidrettsbestemmelsene åpner for at særforbund kan vedta egne regler som gir unntak fra geografibegrensingen i §3c. 

 
I Norge er konkurransetilbudet for barn mangelfullt. Flere av medlemsklubbene i NKBF har i sin terminliste planlagt deltagelse på 
internasjonale stevner som er godt tilrettelagt for barn med egne nybegynner klasser. 

I barneidrettsbestemmelsene §2 opplyses det at intensjonen bak geografibegrensingen er å redusere reisetid og kostnader i forbindelse med 

konkurranser. 
Norge er et utstrakt land, slik at reise mellom sør og nord kan medføre både større kostnader og mer reisetid, enn til utvalgte stevner i 

Europa. 

 
Som vi også kan se i §2, oppfordres det også til å følge samme prinsipper for andre aktiviteter. Her har alt NKBF gjort tilpasninger/fravik 

med å invitere barn under 11 år til sommerleir. Barn under 11 år, har ette §3b kun anledning til å delta på konkurranser i regionen. 
Sommerleiren arrangeres på en lokalitet som ikke er regional for de fleste medlemsklubber i NKBF, uten at det medfører til eksklusjon av de 

yngste medlemmene. 

 
 

Styrets Innstilling; 

 

Styret støtter dette forslaget. 

 

 
 



 

 

 

Forslag 1 – Grimstad Kickboxingklubb 

 

Forslag til vedtak: 

NKBF etablerer et felles landslag for PF + LC. 
 

Begrunnelse for forslaget: 

I mange år nå har lettkontakt vært den overlegent største grenen i nasjonale konkurranser, men likevel har ikke disse utøverne muligheten til 
å være en del av et landslag. De kan kvalifisere til mesterskap utenom, men selv om de kvalifiserer og representerer Norge og NKBF, så er 

de nødt til å selv betale alle utgifter. Ifølge «Lov for Norges Idrettsforbund» [1], paragraf § 1-2, så skal det arbeides for at alle mennesker gis 

mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Slik 
strukturen er i NKBF i dag, kan det argumenteres for at det er betydelig forskjellsbehandling mellom de ulike grenene. Til sammenlikning vil 

det være som om Norges Friidrettsforbund kun støttet høydehopp og 100-meter sprint.  

Vi vet at OLT kun gir støtte til 2 grener, men det er snakk om maksimalt 4-5 utøvere, trolig færre, ettersom det ikke er lett å kvalifisere 
gjennom resultater i verdenscupene. Det er ikke nødvendigvis snakk om å dekke alle utgifter til konkurranser gjennom hele sesongen, men i 

det minste de hvor utøverne representerer Norge og NKBF (EM/VM). Dette bør kunne dekkes inn med små endringer i budsjettet, eller ved å 

finne alternative løsninger.  
 

[1] LOV FOR NORGES IDRETTSFORBUND (https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf) 

 
Styrets Innstilling; 

 

Styret støtter ikke dette forslag, da det ikke er gjort noen form for konsekvensanalyse i forkant. 
 

 

Forslag 1 – Øverbygd KBK. 

 

Forslag til vedtak: 

NKBF etablerer et felles landslag for PF + LC. 
 

Begrunnelse for forslaget: 

I dag har NKBF landslag i grenene PF- og FC (kun senior). Landslaget i PF består for tiden av 2 utøvere mens FC-landslaget består av hele 9 
utøvere. Alle disse LL-utøverne følges opp av LL-ledelsen og har jevnlige samlinger i inn- og utland gjennom sesongen for å utvikle 

utøverne. 

Ser man på antall deltakere på stevner både nasjonalt- og internasjonalt er PF- og LC langt større grener enn dagens FC. Utøvere i LC har 
ingen tilbud opp mot landslag siden det kun arrangeres LL-samlinger innen PF- og FC. Det er mange LC-utøvere som ikke ønsker satse 

innen FC og de står da helt uten tilbud i forbundsregi inn mot kvalifiseringer mot mesterskap. Det kan nevnes at ØKBK har flere lovende 

juniorer- og ungdomsutøvere innen LC som ikke ønsker å delta på LL-samlinger siden disse utelukkende er basert på FC. 

Øverbygd KBK foreslår derfor at det opprettes et felles landslag bestående av hardtsatsende utøvere fra grenene PF- og LC. Hvordan antall 

utøvere fordeles mellom de forskjellige grenene vil være en oppgave for LL-ledelsen ut fra aktuelle utøvere, resultater, satsing etc.  
Økonomisk trenger ikke dette koste særlig mer enn dagens ordning om man reduserer noe i antall LL-utøvere innen FC slik at antallet mer 

står i forhold til størrelsen på aktuelle gren nasjonalt/internasjonalt. Nasjonalt er det for øvrig tilnærmet ingen deltakelse innen FC. 

 
Styrets Innstilling;  

 

Styret støtter ikke forslaget om å etablere felles landslag for PF + LC, da det ikke er gjort noen utredning eller konsekvensanalyse i forkant.  
 

 

Forslag 2 – Øverbygd KBK. 

 

Forslag til vedtak: 

NKBF dekker reise- og kost & losji for alle utøvere (senior + ungdoms- og juniorutøvere) som kvalifiserer seg til mesterskap – inkludert 
representasjonsklær.  

 

Begrunnelse for forslaget: 

Hittil må alle som kvalifiserer seg til mesterskap måtte dekke sine egne utgifter ifbm kvalifiseringsstevner samt reise og opphold på selve 

mesterskapet. I løpet av en sesong kan slike kostnader fort komme opp i 50.000,- eller mer for EN enkelt utøver.  

Om vi ønsker å øke rekrutteringen samt stimulere til økt satsing, er vi nødt til å redusere kostandene – kanskje spesielt for unge utøvere, slik 
at de som ønsker å satse har mulighet til dette uten at økonomien blir en uoverkommelig- og begrensende terskel. Dagens ordning er nærmest 

ungdoms- og juniorfiendtlig siden disse er for unge til å ha egen inntekt, og de er dermed helt avhengige av foreldre som årlig kan bidra med 

store økonomiske midler. 
 

Styrets Innstilling;  

 
Styret stiller seg ikke bak forslaget slik det er fremsatt. På bakgrunn av dagens inndeling av LL slik det er i dag med A, B og C 

status stiller Styret seg bak at utøvere som tas ut til mesterskap utenom LL, for dekket 25% av alle kostnader ( lik C-status ) i 

forbindelse med mesterskapet. I tillegg til at de får full mesterskapsbekledning.  

 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf


 

 

 

Sak 12: Engasjement av statsautorisert/registrert revisor 
 

Vedtak: 

Avtalen med Revisjonsbureauet AS videreføres. 

 

 

Sak 13: Budsjett 
Budsjettet ble ikke gjennomgått. Ordstyrer spurte om det var kommentarer og spørsmål. 

 

Kommentarer; 

Alf Vennatrø, Stjørdal KBK; Spørsmål rundt styrehonorar og ønsket forklaring på økningen. 

Viktig fremover at budsjettet sammenligner med foregående budsjettperioder og at dette vises 

på skjermen. 

 

Bjørnar Sæther, President, redegjorde for økningen. 

 

Stig Klementsen, Bergen KBK; Ønsker mer åpenhet rundt kostnader, herunder 

personalkostnader, fordeling på personale samt fordeling rundt optimalisering og bruk på 

landslag.  

 

Bjørnar Sæther, President, redegjorde for gjeldende praksis men, på vegne av Styret, tok 

innspillet til etterretning.  

 

Vedtak: 

Budsjett for 2020 og 2021 ble vedtatt. Viktig å få fremm i innstillingen at budsjettet for 20/21 

er basert på reel og normal drift og det er pr nå ikke «Koronakorrigert». 

 

 

  

Sak 14: Valg av forbundsstyre 
Ordstyrer innledet med å innstille å velge styre i sin helhet men spurte om det var forslag fra 

delegatene. 

 

Kommentarer/forslag; 

Nina Røberg, Tjeldsund; Dårlig kjønnsbalanse på ledernivå i NKBF med bl.a mannlig president, 

visepresident leder kontrollkomite, leder valgkomite, leder dommerkomite osv. Innstilling fra 

Tjeldsund er Linn Kristine Haugen som Vise-President. 

 

Bjørnar Sæther, President; Responderte, uten kritikk til forslaget, at det er viktig med et godt 

samarbeid i presidentskapet og derfor er forslaget om valgkomiteens innstilling viktig. 

 

Ordstyrer kommenterte med at da må vi ha valg av President og deretter Vise-President separat, 

all den tid det er to forslag til VP. Linn Kristine Haugen ble spurt om hun ønsker å stille til valg, 

hvilket hun bekreftet.  

 

Valget av Vise-President ble foretatt i to omganger; 

Avstemming av Linn Kristine Haugen fikk 16 stemmer imot. 

Kontravstemming av Thomas Steenberg fikk 6 imot. 

 

Deretter ble Styremedlemmene og Varamedlemmene valgt uten motforslag.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende ble resultatet av valget; 

 

Funksjon Navn Klubb 

President Bjørnar Sæther Øverbygd 

Vise President Thomas Steenberg Fighter  

Styremedlem Malene Sønderaal Hamar 

Styremedlem Ulf Johansen Stjørdal 

Styremedlem Linn Kristine Haugen Grimstad 

Styremedlem Laura Gyltnes Tollefsen Tjeldsund 

Vara medlem 1 Aga Sadlowska Sentrum 

Vara medlem 2 Eline Broeng Nergård Øverbygd 

 

 

Sak 15: Valg av kontrollkomité 
Ingen motkandidater. 

 

Vedtak:  

Følgende komite ble valgt. 

 

Funksjon Navn Klubb 

Leder  Geir Bache Champions 

Medlem  Samir Askerov Fighter 

Medlem Karianne Ask Fighter 

Varamedlem 1 Ronny Madsen Sør-Odal 

         
 

 

 

Sak 16: Valg av valgkomité 
Ingen motkandidater. 

 

Vedtak:  

Følgende komite ble valgt. 

 

 

Funksjon Navn Klubb 

Leder  Ståle Melhus Fana 

Medlem  Stian Stormo Øverbygd 

Medlem Hege Tidemann Verdal 

Varamedlem                Michele Stettler  Hamar 

 
 

 

Tinget avsluttet ca. kl 11:40 
 
  



 

 

Planlagt informasjon om Ungdomsløftet 
Følgende mail gitt ut til forbundet rett etter at forbundstinget ble avsluttet og da vi uteglemte 

viktig informasjon som annonsert i agendaen; 

 

Hei alle sammen, 

Først og fremst takk for all deltagelse på Forbundstinget. Beklager også at noe gjennomføring 

muligens virket rotete – Dette var litt upløyd mark for oss også.  

 

Når vi nå gjennomførte tinget iht agendaen og kom til siste punkt, så var det jo slutt med de 

ordinære oppgavene. Det er da med STOR beklagelse at vi da glemte en viktig sak, som sto 

innledningsvis på Tidsplanen – nemlig informasjon om vårt prosjekt – Ungdomsløftet og som 

skulle presenteres av Gjermund Nesland. Dette fant vi ut av rett etter at vi koblet av Teams og 

forundringen/skuffelsen var mildt sagt stor. Vi ringte deretter umiddelbart til Gjermund. 

 

Igjen, vi beklager ydmykt både ovenfor Gjermund Nesland, Stein Eriksen og Nina Røberg 

spesielt og ovenfor alle klubbene. Derimot så var det også en ide i denne presentasjonen å 

orientere alle om at vi var ment å invitere ALLE klubber til et separat møte om Ungdomsløftet 

og at alle klubber skal/burde stille på dette. Denne datoen satt til Onsdag 23 september fra kl. 

19:00 – 20:00. Undertegnede innkalle alle via Teams. 

 

Vedlagt presentasjonen fra Prosjektleder Gjermund Nesland samt en informasjons slide om løftet 

og som tidligere annonsert. 

 

Nok engang beklager! 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Kickboxing Forbund 

 

Espen Lund 

Generalsekretær 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


