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Referat Styremøte 

18 mai 2021 
    

 

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

Ikke tilstede: Ulf Johansen. 

Dato: 18. mai 

Tid:  20:00 – 22:00 

Sted: Microsoft Teams  

 

 

AGENDA 
 
 
 

SAK 19/2021  Godkjenning av protokoll 
Protokoll godkjent enstemmig. 
 
 

SAK 20/2021  Godkjenning av Dagsorden 
Dagsorden godkjent enstemmig. 
 
 

SAK 21/2021  Referater og meldinger 
Samordnet registrering = Vi fikk et godt resultat av medlemsrapportering 2020. Overraskende i et 
tøft år men som samtidig melder om lojale medlemmer.  
 
Teamsmøte med Idrettspresidenten om støtteordninger = Bjørnar og Thomas har hatt møte med 
Idrettspresident og organisasjonssjef Gro Holstad om målrettede støtteordninger for mindre idretter. 
Det ser fortsatt vanskelig ut for våre små idretter og det virker som arrangementsstøtte og store SF 
er de som får relevante støtteordninger. Vi følger opp.   
 
Styrets årsberetning = Bjørnar skriver denne nå ifm årsavslutning og revisorberetning. 
 
Sommerleir i Stavern = Espen har dialog med Larvik kommune ifm muligheter og begrensninger. 
Klubbfaddere kontakter klubber og rapporterer til Espen. Viktig med forståelse av situasjon i klubb 
samt rekruttering til Sommerleir som et potensielt Kick-off.  
 
 

SAK 22/2021  Sunn Idrett 
Vi har jo nedsatt en arbeidsgruppe med Anette Sexe og Marielle Kongsvold som skal jobb med Sunn 
Idrett. Espen hadde et teamsmøte med begge to og har utfordret de med å sette ned tanker og ideer 
til hvordan vi kan utnytte Sunn Idrett og med de konsekvensene det medfører, bla økonomisk.  
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Styret synes forslagene er interessante. Det vi derfor ønsker før vi tar en beslutning om økonomiske 
rammer, er at Anette og Marielle lager forslag og prioriteringer som de mener er realistiske og 
hvordan vi skal organisere dette. Dette innebærer forslag til budsjettramme.  
Linn Kristine hadde mange gode innspill om temaet rundt kosthold/sunn idrett og er veldig opptatt 
av varsomhet i kommunikasjon. Linn Kristine vil være styrets forlengede arm inn i prosjektet og vil ha 
et teamsmøte med arbeidsgruppen. 
 
Til informasjon som er Sunn Idrett en egen avdeling i NIF og NKBF er med i referansegruppen.  
 
Ikke noe vedtak, kun informasjon og debatt. 
 
 

SAK 23/2021  Status økonomi 
Styret fikk tilsendt regnskap pr april 2021. Bjørnar hadde en generell refleksjon og bekrefter god 
kontroll. 
 
Ikke noe vedtak, kun informasjon og diskusjon. 
 
 

SAK 24/2021  Organisasjonsform 
På linje med andre idretter så er det viktig at NKBF følger NIFs lov ift organisasjonsform i idretten. 
Idrettslagene er eid av medlemmene og der medlemmene har medbestemmelse i drift og utvikling. 
For å beskytte idrettslagsmodellen har man etablert et regelverk rundt organisasjonsform og at ikke 
kommersielle interesser skaper utfordringer. Derfor har NKBF vedtatt en presisering i 
bestemmelsene rundt Organisasjonsform og som publiseres på våre nettsider.  
 
Organisasjonsform i NKBF 
Klubber/idrettslag i NKBF skal organiseres som en egen enhet som fakturerer medlemskontingent og 
treningsavgift gjennom et definert fagsystem eller Klubbadmin til sine medlemmer. Derfor 
klubben/idrettslaget samarbeider med en kommersiell aktør, for eksempel ved bruk av 
treningsfasilitetene til et privat treningssenter, skal det inngås skriftlig avtale angående 
klubbens/idrettslagets bruk av treningsfasilitetene. Leiekostnaden skal være et fastsatt beløp og kan 
ikke være basert på medlemstall. Avtalen skal være tidsbegrense og med balanserte 
oppsigelsesvilkår. For øvrig henvises til NIFs lov kapittel 13; Avtale og samarbeid mellom idrettens 
organisasjonsledd og næringslivet.  
Kommersielle leieavtaler skal forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte og idrettslaget må også 
innhente godkjenning fra særforbundet før avtalen/samarbeidet etableres, jf NIFs lov § 13-4 (3). 
 
Intensjonen for idrettslagsmodellen og dertilhørende regleverk i grove trekk; 

- Et idrettslag skal være uavhengig både ift medlemslister og økonomi. 
- At man unngår inhabilitet og dobbeltroller ift ledelse og styre mellom idrettslag og 

kommersiell aktør. 
- At idrettslagets medlemmer bestemmer og at samarbeid forsvarer idrettslagets interesser og 

er regulert tydelig. 
- At man har tydelig kommunikasjon mellom idrettslag og kommersiell aktør ift leie, bruk av 

tjenester og ved investeringer. 
 
For øvrig vises til følgende informasjon 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-
medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/ 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
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NIFs lov https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf 
 
Det ovennevnte legges på hjemmesiden til NKBF. 
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtatt. 
 

SAK 18/21:  Sak rundt Lettkontakt landslag – Videre diskusjon 
Vi bruker samme saksnummer som opprinnelig og diskuterte videre saken rundt Lettkontakt 
landslag/Tatami landslag. 
 
Vi bruker forslaget fra Bjørnar som utgangspunkt. Alle i Styret sender sine innspill til Bjørnar i løpet av 
uka. Hvis nødvendig justerer Bjørnar tekst og Bjørnar sender da forslaget til landslag og til opprinnelig 
prosjektgruppe. 
 
Vedtak; 
Prosessen er enstemmig vedtatt. 
 

ANNET 
I 2021 er NKBF 25 år som eget SF da vi i 1996 ble tatt opp som eget SF. En eventuell markering tas 
under et NM til høsten. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
Espen Lund 
Sekretær 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf

