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Referat Styremøte 

16.  Januar 2021 
    

 

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

Fra: Espen Lund 

Dato: 16 januar  

Tid:  10:00 – 12:00 

Sted: Microsoft Teams  

 

 
 
 
SAK 1/2021   GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signatur ble vedtatt ok.  
 
  
SAK 2/2021  GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 
 
  
SAK 3/2021  REFERAT OG MELDINGER 
Status Korona. Det er generell stor slitasje i forbundet pga liten aktivitet for oss som kontaktidrett. Vi 
må selvfølgelig følge alle pålagte restriksjoner. Men generelt så skaper liten aktivitet en form vakuum 
og som kan bli vanskelig for klubbene etter hvert.  
 
Vedtak: 
Kun diskusjon og informasjon. 
 
 
SAK 4/2021 NM VEKA 
Det vises til informasjon rundt utfordringen med å ha NM allerede i mars og under de rådende 
omstendigheter. Derfor ser Styret at det ikke lar seg gjennomføre å delta i NM Veka i mars. 
Generalsekretær har hatt flere samtale med både NIF og NRK om dette. Det var et forslag fra NIF om 
vi ville prøve deltagelse på NM Veka i Sarpsborg i slutten av juni. Med dagens situasjon og med 
mangel på stevne aktiviteter, så tror vi at vi vil komme i samme problem som nå, med mangel på 
forberedelse og med restriksjoner som innendørs idrett. Da klarer vi etter all sannsynlighet ikke å ha 
et fullskala NM. Det eneste realistiske alternativet er å flytte et NM til sent på året og med mulighet 
for å ha Norges Cup eller regionale stevner som oppkjøring.  
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Da NM 2020 i Oslo ble avlyst foreslåes det at Styret spør Fighter om de kan ha dette arrangementet 
senhøstes. Hvordan gjennomføring skal være ift kvalifisering vites pr i dag ikke og derfor må vi 
planlegge forskjellige scenarier. Dette planlegges med Dommkomiteen og arrangør. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 5/2021 SAMKJØRING AKTIVITETER 
Aun Andresen og På Bye Jensen deltok på møte for å planlegge aktiviteter fremover.  
Aun gikk gjennom planlagte aktiviteter fremover og som må justeres utifra hva som er mulig.  
Pål planlegger også dommer relaterte aktiviteter via digitale plattformer.  
Aun 
 
Vedtak: 
Kun informasjon og diskusjon 
 
 
SAK 6/2021  ØKONOMI 
Status økonomi så langt for 2020. Det planlegges nå årsavslutning og det er dialog mellom NIF 
økonomi, NKBF og revisor. Generalsekretær har varslet alle komiteer for å få oversendt årsrapporter. 
 

• Av hensyn til de pågående koronasituasjonen så planlegges korrigeringer av budsjett 2021. 
Deriblant så foreslås at det allerede nå planlegges følgende; 

• Klubbkontingenter – Det er viktig å stimulere til medlemsrapportering. Vi gjennomfører 
samme modell som i 2020 som betyr en reduksjon på 50%  

• Forsikringslisens/kamplisens – Denne reduseres med 50% og som i 2021. 

• Sponsoravtale med BeCool er foreslått fra BeCool å bli fryst inn til situasjonen normaliseres 
igjen. Dette er forståelig. 

 
Vi vet fortsatt ingenting angående støtteordninger for NKBF og våre klubber. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
ANNET 
Ulf introduserte kort en sak angående rusmisbrukere. Styret er positiv til dette og Ulf sender med 
utfyllende informasjon til Styret pr mail for å belyse temaet og dernest med mål om et 
ekstraordinært styrevedtak.  
 
 
NESTE MØTE 
Neste møte digitalt via Teams/Fysisk – 20 mars. Inntil videre innkaller generalsekretær via kalender.  
 
 
 
---------------------------------------- 
Espen Lund 
Sekretær 
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