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20.  Mars 2021 
    

 

Tilstede: Laura Tollefsen, Thomas Steenberg, Bjørnar Sæther, Linn Kristine Haugen, Eline Broeng Nergård 

Ikke tilstede: Malene Sønderaal, Ulf Johansen, Aga Sadlowska 

Dato: 20 mars  

Tid:  10:00 – 12:00 

Sted: Microsoft Teams  

 

 

AGENDA 
 
SAK 9/2021   GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signatur ble vedtatt ok. 
 
  
SAK 10/2021  GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden godkjent. 
 
  
SAK 11/2021  REFERAT OG MELDINGER 

• Status Korona – Det er fortsatt veldig uforutsigbart. Gjennomgang status fra idretten 
generelt. 

• Samordnet rapportering/Medlemsrapportering starter 1 april. Åpne spørsmål samordnet 
med de øvrige kampidrettsforbundene. Når det gjelder Korona relaterte spørsmål så tas det i 
en separat undersøkelse og nå idretten åpner igjen. 

• Prosjekt Sommerleir går som planlagt. Det er gjort avtale med Annette Sexe om å være 
leirsjef. 

• NM blir i Oslo senhøstes. Dato klarlegges så snart ny dato for WAKO VM er på plass i løpet av 
april.  

• Trenerkurs Tromsø 20-21 mars. Ellen Dahl gjennomfører dette. 

• Status klubber  
o Berserk er utmeldt. 
o Gjerstad Kickboxing er meldt inn 
o Karmøy Budokan klubb er meldt inn 
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SAK 12/2021 Dommerkomiteen og iverksetting aktiviteter 
Pål Bye Jensen redegjorde for aktivitet i komiteen. 
Reglement oppdatering som en konsekvens av WAKOs regelendringer. 
Organisering og struktur. Regioninndeling av dommere. Skal lages et mandat. Et samlingspunkt for å 
utvikle dommerstand i regionene. 
Etablering av arrangement teknisk komite. 
Planlegge en realistisk iverksetting av stevneaktiviteter. Lokalt vs regionalt vs nasjonalt. Initiativ må 
komme regionalt. Pål tar kontakt med Eirik Gundersen etter god innspill på iverksetting av lokale 
tiltak. Veldig viktig med et samarbeid i Bergen. 
Scandinavian Open 1 oktober er tentativt. 
NorgesCup i Sarpsborg 5-7 november er tentativt. 
NM ikke datofestet ennå grunnet ny dato ifm VM. 
Har tidsfestet digital opplæring/orientering om nytt WAKO reglement.  
Få alle initiativ inn på terminlisten. Forfalte aktiviteter synliggjøres på terminlisten. 
 
Saken kun til orientering. 
 
SAK 13/2021 Ungdomsløftet 
Stein Eriksen redegjorde for utvikling av prosjektet. Meget ryddig gjennomgang om bakgrunn og 
fremdrift. Det planlegges aktiviteter på Sommerleir i Stavern 25-27 juni. Aktiviteter legges i 
terminlisten. 
 
Saken kun til orientering. 
 
 
SAK 14/2021 Oppfølging av tingsaker 
Gjennomgang av status og iverksetting av saker 
 

1. Barnekonkurranser og Barneidrettsbestemmelsene 
Redegjørelse fra Thomas Steenberg ang Barnekonkurranse og Barneidrettsbestemmelser 
saker fra Forbundstinget.  
 
Arbeidsgruppa jobber videre med årstingsvedtakene vedrørende innføring av konkurranser 
for 10-12 år i Pointfighting og Forms, samt tilpasning av Barneidrettsbestemmelsene til 
kickboxing sporten og NKBF. Arbeidet omfatter: 

• I fase 1 - inkludering av aldersklassen 10-12 år Yngre Ungdom ifm revisjonen av 
Tatamisport reglementet 

• I fase 1 - utarbeidelse av NKBFs Barneidrettsbestemmelser, basert på gjeldende NIFs 
Barneidrettsbestemmelse og Barnerettigheter, men tilpasset kickboxing og NKBF. 

• I fase 2 - vurdere å fremme forslag til endringer av gjeldene NIFs 
Barneidrettsbestemmelser.  

Det har også vært kontakt med fagpersoner i forbundet innen barneidrett for mulig inkludering i 
gruppa. 

 
 

2. Lettkontakt/Tatami landslag 
Arbeidsgruppens leder Malene Sønderaal må fratre av personlige årsaker. Derfor har også 
arbeidet blitt forskøvet. Styret bestemte at man legger ned tidligere vedtatte arbeidsgruppe 
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for denne saken. Saken overføres i sin helhet til styret og med Bjørnar som leder av arbeidet. 
Styret møtes onsdag 14 april kl. 18:00 på Teams for å starte diskusjon av saken 

 
Vedtak; 
Det ble enstemmig vedtatt at Styret tar ansvaret for punkt nr 2.  
 
 
SAK 14/2021 WAKO GameChangers 
Orientering om WAKOs nye program http://wako.sport/en/news/2021/02/24/wako-game-
changers/1107/ 
Styret ba Landslagsledelsen innstille en kandidat og innstillingen ble Tirill Nanett Bjørnestad Næss 
som NKBFs kandidat til programmet. Landslagsledelsen sender innstilling til President som sender 
denne inn til WAKO.  
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 15/2021 Økonomi – Utestående 
Årsavslutning er i gang og det er avtalt datoer mellom NIF økonomi, revisor og kontrollkomiteen. 
Tildelingen fra NIF. Rammetilskudd har en nedgang på ca 100.000,- som er stort sett jevnt over i 
idretten. 
 
Utestående fra 2020 følges opp og evt avtaler gjøres med den respektive klubb. Prinsipielt er det 
viktig å avklare slike forhold, selv på tross av en vanskelig og anstrengt tid for klubbene og idretten.  
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
SAK 16/2021  Ordning ifm Politiattester i NKBF 
Det avklares alle forhold rundt Politiattest. Både i forhold til prosjekter som Ungdomsløftet og for 
forbundet generelt.  
 
 
NESTE MØTE 
Neste møte digitalt via TEAMS/alternativt fysisk er lørdag 5 mai. Om det blir et fysisk møte så tas det 
som et dagsmøte. Et teams møte foregår fra kl. 10:00 – 12:00. 
 
 
 
---------------------------------- 
Espen Lund 
Sekretær 
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