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Referat Styremøte 

26 juni 2021 
    

 

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

Ikke tilstede: Malene Sønderaal, Aga Sadlowska, Ulf Johansen 

Dato: 26. juni 

Tid:  10:00 – 12:00 

Sted: Microsoft Teams  

 

 

AGENDA 
 
 
 

SAK 25/2021  Godkjenning av protokoll 
Protokoll godkjent. 
 
 

SAK 26/2021  Godkjenning av Dagsorden 
Dagsorden godkjent. 
 
 

SAK 27/2021  Referater og meldinger 
- Supporter.no 
- NIF Digital – Annonsering 
- WAKOs medlemssystem 

 
 

SAK 28/2021  Sunn Idrett 
Viser til utsendte prosjektplan og kostnadsestimering (se nedenfor).  
20.000 til dette prosjektet. 
 
 

SAK 29/2021  Status økonomi 
Se vedlagte status pr 31.3.2021.  
Ingen kommentarer. 
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SAK 30/2021 Stevne og gjenåpning 
 
Bakgrunn fra Dommerkomiteen; 

• Praksis rundt utvidet stevnestøtteordning. 
• Mulighet Scandinavian Open og NC i Sarpsborg. 
• NM og kvalifisering til NM. Vi scenarier ift kvalifisering til NM. Det er blitt bestemt at man 

ikke skal ha kvalifisering til NM. Derfor er det åpen deltagelse. Derimot er det viktig at 
stevnet må oppskaleres/nedskaleres ift deltagerantall. 

• NM er booket i Bjølsenhallen til 26-27 november. 
• Dialog med Fighter om alle praktikaliteter ifm Scandinavian Open.  

• Ringreglementet er nå klart, med endringsskrivet. 
• DK støtter å øke tilskudd for regionale stevner i en oppstartingsfase for å stimulere til økt 

aktivitet. Også for å få dommerne i gang igjen. 
• DK foreslår at midler avsatt til nasjonalt dommerseminar, heller øremerkes til dommerkurs i 

regionene i forbindelse med stevneaktivitet - også som en sosial event for å spleise 
dommerne sammen. 

• Utstyrsgodkjenningen avventer WAKOs Equipment Guide som snart er ferdig. Vi ønsker 
derfor å forlenge nåværende utstyrsgodkjenning ut året. av hensyn til utøverne. 

• DK har sett nærmere på stevneprogrammet og forbereder disse. 
• Tilbakemelding fra gruppe nedsatt for å se nærmere på mandat for ei stevnegruppe og 

stevnegjennomføring, har hatt innledende møter. Første tilbakemelding var en kritisk 
merknad til at Scandinavian Open har blitt satt opp så tidlig. 

• DK- leder har merket seg dette og loddet litt stemning og sett nærmere på hvordan 
situasjonen for utøvere, dommere, tidslinjen og pandemien står i dag, og er også kritisk til at 
dette stevnet er satt opp så tidlig. Det er en rekke momenter det er usikkerhet omkring som 
gjør dette uheldig og kan føre til uønskede komplikasjoner. 

• For øvrig arbeider komiteen med de saker som den er pålagt og retter seg etter overordnede 
vedtak. 

• Godt i gang med kartlegging av dommerstanden. 
 
 
Støtteordninger fra høsten 2021 til sommer 2022 Vedtatt og deretter korrigert/presisert pr mail 8 
juli; 
Lokale stevner – øke til maks 5.000,-. Et lokalt stevne er et stevne for og med kun klubber i egen 
kommune. 
Regionale stevner – øke til maks 10.000,- 
 
Forutsetning for begge ordningene er at arrangørklubb håndterer reiseregningene fra dommerne og 
kun sender 1 stevnestøtteskjema til forbundet. Klubben påser å bruke denne støtten til reelle 
kostnader. Regionalt stevne er åpent for og involverer flere klubber fra andre fylker.   
Klubben tar ansvar for reiseregnings og søker i stedet om stevnestøtte.  
 
 
Scandinavian Open – Må avklares ift gjennomføring før konkret støtte bestemmes. Avklares i 
etterkant 
 
SportsData – Skal innføres. Alle kostnader rundt implementeringen av SD administrative 
driftskostnader. Opplæring føres på respektive kontoer til Dommerkomiteen. 
 
Settes av kr. 150.000 til dommerkomiteen til gjenåpning av idretten. 
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SAK 31/2021 REGNBUEFYRTÅRN 
Sak fra Eline Nergård. 
 
Regnbuefyrtårn er et kompetansehevende program laget at Fri Oslo Viken. Programmet skal gi 
organisasjonen et kompetanseløft og et kvalitetsmerke, som vitner om at organisasjonen har tatt 
stilling til problemstillinger innenfor LHBT+. 
Setter en standard for idretten. Handlingen til ord. Likeverd. 
Et eget prosjektnummer. 
Se vedlegg. 
 
 

SAK 18/21:  Sak rundt Lettkontakt landslag – Videre diskusjon (Sak 3 årsting) 
Vi bruker samme saksnummer og diskuterer videre saken rundt Lettkontakt landslag/Tatami 
landslag. 
 
Etter diskusjon med toppidrettsgruppa og mht mangel på reell konsekvensutredning og generell 
utvikling så er det forslag fra Bjørnar å gjenåpne den opprinnelige arbeidsgruppa og bruke nødvendig 
tid på utredning. Det menes også at dagens grunnlag også er verdifull i dette videre arbeid. Det 
innstilles at Thomas, på vegne av Styret, er leder av gruppa, primært for at diskusjonen blir så bra og 
reflektert som mulig.  
 
Tirill, Yvonne, Robin, Aun – Thomas leder arbeidet. 
 
 
NESTE MØTE lørdag 11 september 
 
 
Følgende sak ble gjennomført via mailvotering. Saken ble diskutert i Styremøtet men det skulle bli 
gjort avklaringer mellom Styret og Fighter og Dommerkomiteen først og som måtte tas etter møtet. 
 
 

SAK 32/21 STEVNESTØTTE SCANDINAVIAN OPEN – 28.6.2021 – Pr mail 
I møtet ble det diskutert ulike scenarier ift gjennomførbarheten av stevnet. Det ble i etterkant landet 
på at vi går for at dette kan være en viktig del av gjenåpningen av idretten. 
 
Fighter KBK ønsker en viss forutsigbarhet rundt dette og ønsker snarest mulig å kunne gå ut med en 
internasjonal invitasjon og informasjon om SO, derfor er det viktig med et styrevedtak på 
stevnestøtten. Forslaget som var ment til styremøtet opprettholdes; 
  

- Kr. 40.000,- i ren stevnestøtte. ( som sist gang/2019) 
- NKBF dekker alle nasjonale dommere, som et ledd i gjenåpning av idretten 
- Vi dekker kostnaden vedr. Sportsdata. (rigg / support / ev. brukestøtte ) 

  
Dette forutsetter at det faktisk blir et WAKO-stevne. Skulle det, av en eller annen grunn bli nedskalert 
til et NC / nasjonalt stevne bortfaller dette vedtaket. Da vil det være gjeldene regler for stevnestøtte 
som gjelder. Det er viktig at Fighter har en plan for informasjon/kommunikasjon av alt som har med 
innreiserestriksjoner. 
 
Vedtak; Enstemmig vedtatt pr mail 28.6.2021 
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Sekretær møte 
 
 
 
Espen Lund 


