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AGENDA 
 
 
 

SAK 17/2021  Innføring av politiattester i NKBF 
 
Saken ble diskutert i styremøte 20 mars og der man skulle undersøke saken rundt systematisering av 
politiattester i NKBF relatert til NKBF styrte prosjekter. 
 
I NIFs informasjon står det «… skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et 
ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise 
politiattest». 
 
Organisering av politiattest i NKBF;  

• Generalsekretæren blir Politiattest ansvarlig i NKBF og registrerer seg ift informasjon som 
nevnt på NIFs hjemmeside. Generalsekretær må ha et system for registrering og oppfølging 
av NKBF styrte prosjekter. Et minstekrav er at undertegnede skal ha opplysning om; 

o Hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, funksjon og dato 
for når dette ble avkrevd – Samt dato for når politiattesten var registrert.  

• Alle involverte i Ungdomsløftet må ha Politiattest. Dette er gjeldende for alle kommende 
NKBF styrte prosjekter. 

• Det rettes en henvendelse til alle som var en del av Barneløftet og som er operative til å ha 
Politiattest. 

• Alle dommere skal ha Politiattest.  

• Klubber og deres personell er påkrevd å ha politiattester 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

• Personell involvert i aldersbestemte landslag må ha Politiattest.  
 
Vedtak:  
Et enstemmig styret har vedtatt at alle i NKBF som har et ansvars- eller tillitsforhold til mindreårige 
(under 18 år) eller personer med utviklingshemming, skal ha politiattest. NKBF tar ansvar for å sette 
dette i system ift KBF styret aktiviteter som instruktører, coacher eller dommere. Utover dette skal 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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dette være satt i system i av klubbene og iht informasjon her 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/. 
 
Generalsekretær lager dokument som dokumenterer dette vedtaket og som kan vedlegges søknad 
om politiattester. 
 
 

SAK 18/21:  Sak rundt Lettkontakt landslag 
Saken er oppfølging av årstingssaken og som skulle sendes til utredning. Grove kommentarer; 
 
Bjørnar introduserer saken i et historisk perspektiv samt en del prinsipper rundt fakta om 
finansiering. 
 
Etter en diskusjon ble det enighet om å utrede praksis rundt inkludering i større grad. Dette kan være 
relatert til oppmerksomhet til de som satser, oppmerksomhet til de som kvalifiserer seg. I så fall er 
dette gjeldende for alle disipliner utenfor satsnings disiplinene.  
Landslagsledelsen har jo i dag ansvar for å evaluere de som ønsker å satse og er med å ta ut 
mesterskapsutøvere iht plan. 
 
Bjørnar sender til styret et forslag og der kommentarer sendes innen 28 april. Ny diskusjon tas på 
neste styremøte 5 mai. Deretter sendes et nytt omforent forslag til landslagsledelsen. 
  
Vedtak:  
Ingen vedtak, kun diskusjon. Enighet om prosessen videre.  
 
 
 
 
---------------------------------- 
Espen Lund 
Sekretær 
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