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Referat 

Referat Styremøte 

10.  Oktober 2020 
    

 

Tilstede: Malene Sønderaal, Thomas Steenberg, Bjørnar Sæther, Ulf Johansen, Linn Kristine Haugen, Aga 
Sadlowska, Eline Broeng Nergård 

  

Dato: 10 oktober  

Tid:  10:00 – 16:00 

Sted: Radisson Blu Gardermoen  

 

 
 
Velkommen ved Bjørnar. 
 
SAK 29/2020  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signert. 
 
  
SAK 30/2020  GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 
  
SAK 31/2020  REFERAT OG MELDINGER 

• Status Korona. Møte med Idrettspresidenten ifm situasjonen i NKBF og klubbene. 

• Gjennomgang av Undersøkelse klubber – Korona 

• Vi gjennomgikk Styreinstruks og endringer. Enighet i Styret om denne 

• Digitale kompetansehevende tiltak – Resultat av Undersøkelsen. Henvendelse rettes til 
respektive komite.  

• Det blir utviklet nyhetsbrev til alle klubber på jevnlig basis. 

• Mail fra Sentrum v/Lars Erik ble diskutert. Det skal reageres på om det er dokumenterte 
brudd på korona retningslinjer av egne klubber. Vi ser det ikke som vår jobb å agere som 
politi ovenfor klubber utenfor NKBF. Pr nå har ikke vi sett noe brudd på retningslinjene 

• Thea Næss har trukket seg fra NIF Utøverkomite grunnet for stor belastning og for mange 
oppgaver. Dette er kommunisert NIFs komite og alt er uten noen form for dramatikk 

• Ingen hadde kommentar på Referatet fra Forbundstinget. Dette sendes nå ut.  
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SAK 32/2020  ØKONOMI 

• Kort gjennomgang av status økonomi pr september. 

• NKBF har vært aktiv ovenfor NIF ift nye støtteordninger til idretter som er små og som ikke 
har fått utdeling på hittil tildelte koronastøtte til idretten. NKBF følger opp ovenfor NIF.  

• Klubbkontingent 2020 – Vi gikk gjennom forventet inntekt og forslaget om å redusere 
kontingenten med 50% - Dette ble besluttet enstemmig 

• Kamplisens/Forsikringslisens ut 2019 – Ifm Fase 1 i gjenåpning av vår idrett, så ble det 
besluttet enstemmig å redusere lisensen til kr. 250,-. 

• WAKO medlemsskapssystem vil etter hvert få en kostnad. Foreløpig for 2020 er dette 
budsjettert. 

 
 
SAK 33/2020 KONSTITUERIG AV KOMITEER 

• Generell gjennomgang av komiteer 

• Dommerkomiteen 
o Leder: Pål Bye Jensen 
o Maria Sjåvik 
o Thomas Steenberg 
o Carlos  
o Serine Blitzner 

• Medisinsk komite 
o Leder: Andreas Lødrup 
o May Liss Waage 
o Helene B. Kvernmo 
o Sebastian James Hekneby 

• Graderingskomite 
o Leder: Aun Andresen, midlertidig og inntil videre 
o Tonje Sørlie 
o Mette Solli 
o Andreas Lødrup 
o Christian Kvatningen 
o Komiteen foreslår evt nye kandidater for å drive utvikling innenfor fagområdet.

  

• Utøverkomiteen 
o Leder: Tirill Nanett Bjørnstad 
o Basert på forslaget fra Tirill bes en ytterligere geografisk spredning på to til tre 

kandidater, herunder en som representerer Junior klassen. Endre Schultz 
Kristoffersen ble spilt inn som forslag.  

o Endelig vedtak tas på neste styremøte. 
 

Alle komiteledere har gjort en strålende jobb i arbeidet og innspill tilbake til komiteene er ment som 
konstruktive. 
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SAK 34/2020 FORBUNDSTINGSSAKER 

• Sak deltagelse barnekickboxing 
o Oversendes til DK for implementering 

 

• Sak Barneidrettsbestemmelser 
o Videre utvikling av denne saken utføres av følgende arbeidsgruppe. 

 
o Leder; Thomas Steenberg 
o Stig Klementsen 
o Kim Kristoffersen 

 

• Sak økonomisk bidrag kvalifisering utenfor landslag 
o Sak ble vedtatt på tinget. 

 

• Sak konsekvensutredning Lettkontakt landslag 
o Henger sammen med Strategiarbeid 
o En fra Styre, Utøver, landslag. Frem til neste styremøte – Gruppe og mandat 
o Leder: Malene Sønderaal, styremedlem 
o Aun Andresen, LL- sjef 
o Tirill Bjørnestad N. Bjørnestad Ness, Leder av utøverkomiteen 
o Robin Rognmo, Fra forslagstiller Øverbygd KBK 
o Yvonne Murray, Fra forslagstiller Grimstad KBK 

 

• Prosess ny Strategi 
o Innkalle til et eget Strategimøte i Januar med forhåpentligvis bedre forutsigbarhet 

enn i dag. 
o Espen innhenter informasjon fra NIF ift strategiarbeid og med bakgrunn av dagens 

uforutsigbarhet. 
 
 

SAK 35/2020 REGIONALE STEVNER FOR UNGDOM OG JUNIORER (SENIORER) 
Basert på undersøkelse ang NM for ungdom og juniorer vs regionale stevner. 
Det er innstilt å planlegge 2-4 regionale stevner for ungdom og juniorer.  
Espen tar kontakt med klubber å planlegge detaljer og datoer.  
Det er aktuelt å gjennomføre dette fra midten av november.  

 
 

SAK 36/2020 FADDERORDNING / STYREINSTRUKS 
Fordeling av oppgaver/ansvar/oppfølging i styret ble gjennomgått. Dette legges som vedlegg i dette 
dokumentet. 
I tillegg vedtok man en revidert styreinstruks.  

 
 

SAK 37/2020 WAKO EUROPE PRESIDENT 
Det ble enstemmig om innstilling av Espen Lund som kandidat som WAKO Europe President.  
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SAK 38/2020 FAGKOMITEER 
Gjennomgang av arbeide og innspill fra fagområder via Teams; 

• Stein Eriksen, Utdanning og Ungdomsløftet 

• Landslagssjef Aun Andresen 

• Dommerkomite Pål Bye Jensen 
 
 
SAK 39/2020 ANNET 

• Det er viktig å utrede SportsData vs vårt eget system – Sendes Dommerkomiteen. 

• Smitteverntiltak gjenåpning av Kickboxing. Ingen hadde øvrige kommentarer til dokumentet.  
 
 
Neste møte digitalt via TEAMS – 28.11 – kl. 10:00. Ved behov tas forløpende møter.  
Neste møte fysisk – Ikke avklart og avventes enn så lenge. 
 
 
 
 
Espen Lund 
Sekretær 
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Vedlegg 1 
 

FADDERORDING 2020 og 2021 
 

 

STYRET VS. FADDERKLUBBER 

 

Oversikt over hvem av styremedlemmene som har ansvaret for hvilke klubber: 

 

Thomas – Klubber i Oslo: Fighter kbk, Sentrum kbk, Ski kampsportklubb, Nerokibo, 

Berserk K-1 kbk, Vestby Kampsportklubb, Ryen Kamp, Sangrok Kwan, Østerås Kamp 

  

Malene – Klubber på Østlandet: Sør-Odal kbk, Sarpsborg Chi Kickboxing, Moss kbk, 

Drammen kbk, Sentrum kampsportsenter, Ypsilon kbk, Hamar kbk, Romerike kbk, Drammen 

og Røyken Kamp 

 

Laura/Aga – Klubber på Vestlandet: Bergen kbk, Champions kbk, Fana kbk, Aktiv kbk, 

Haugaland kbk, Varg, Florø kickboxinggruppe, Bergen Vest kampsportklubb, Kronstad, 

Ålesund 

 

Linn Kristine – Klubber på Sørlandet: Arendal bokseklubb, Grimstad kbk, Risør kbk, 

Kragerø kbk, Kristiansand kampsportklubb. 

 

Bjørnar – Klubber i Vestfold: Kbx Stavern, Tønsberg kbk, Larvik kampsportklubb, Horten 

kbk + Trondheim Kick 

 

Eline – Klubber i Nord-Norge: Nordreisa kbk, Øverbygd kbk, Tromsø kbk, Tjeldsund kbk, 

Svalbard Turn 

 

Ulf – Klubber i Midtnorge: Stjørdal kbk, Ålesund kbk, Verdal kbk, Akademiet, Levanger, 

Trondheim Kamp, Molde 

 

 

STYRET/ADMINISTRASJON VS KOMITEER 

 

Ansvarsområder opp mot komiteene: 

 

Dommerkomite: Thomas 

Æresjury: Bjørnar 

Valgkomite: Espen  

Kontrollkomite: Bjørnar     
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Helsekomite: Espen  

Graderingskomite: Ulf 

Utdanningsansvarlig: Bjørnar  

Landslagsledelsen: Espen 

Utøverkomite: Linn Kristine 

Rent SF: Ulf og Aga /Laura 

Prosjekt, Ungdomsløftet: Bjørnar og Linn Kristine 

Web: Presidenten er ansvarlig redaktør og Ole Oddvar og Espen er webmastere 

 

 

 

PRAKSIS FADDERORDNING 

 

- Nyvalgt styre får tildelt fadderklubber på første styremøte. 

 

- Begge varaene får også tildelt fadderklubber. 

 

- Oppnevnte faddere sender mail eller ringer til respektive klubber og informerer om 

dette. 

 

- Fadderne skal informere sine klubber om eventuelle saker som president eller 

generalsekretær syntes det er hensiktsmessig at det gis informasjon om av fadderne. 

 

- Fadderne kan også på eget initiativ ta kontakt med klubbene sine hvis det er noe de 

mener klubbene absolutt bør ha informasjon om, eller som de mener bør deltas på 

(f.eks. sommerleiren). Da kan man oppfordre klubbene til å delta. 

 

- Klubbene kan når som helst henvende seg til gjeldende fadder for å få råd og hjelp til 

ulike saker. Hvis fadder også trenger bistand, kontaktes president eller 

generalsekretær. 

 

Den samme praksis er gjeldende ovenfor komiteer og/eller prosjekter; 

 

 

- Fadderne skal sørge for at styret får referat fra eventuelle komitemøter som holdes, og 

ellers sørge for at styret får relevant informasjon. 

 

- Fadderne skal likeså informere komiteen om styrevedtak som er relevante for 

komiteen. 

 

- Saker som komiteen jobber med skal følges opp av fadder, og eventuelt purres på om 

det er nødvendig. 

 

- I de tilfeller komiteen har et budsjett, skal fadderne påse at det overholdes.  
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- Komiteene kan når som helst henvende seg til gjeldende fadder for å få råd og hjelp til 

ulike saker. Hvis fadder også trenger bistand, så kontaktes president eller 

generalsekretær. 

 
 
 
 
 
 


