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Referat Styremøte 

8 juni 2022 
    

  

Møtt: Bjørnar, Thomas, Eline, Aga, Anders, Linn Kristine 

Ikke tilstede: 

Dato: 

Malene, Ulf 

24 mai 

Tid:  17:00 – 18:00 

Sted: Microsoft Teams  

 

 

AGENDA 
 
Saksnummer følger kalenderåret og det vil si at nummer i dette møtet er fortsettelse fra det forrige 
styret. 
 

SAK 15/22:  Godkjenning av protokoll 
Protokoll godkjent 
 
 

SAK 16/22:  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjent. 
 
 

Sak 17/22: Referat og meldinger 
Saker til orientering fra President og Generalsekretær; 

- Informasjon om Barnekoordinator.  
- Informasjon om ny Graderingskomite 
- Status på sunt kostholds prosjekt 
- Regionale aktiviteter vs Nasjonale aktiviteter 

o Legge til rette for å stimulere til aktivitet. Be klubbene innstille tiltak som må 
planlegges. Kvalitetssikring av krav i forkant. Legge inn og godkjenne aktiviteten. 

- Prosess nytt fagsystem. Espen har møte med de aktuelle.  
- Informasjon fra Presidenten ifm prosess rundt Tingsammensetning og Fremtidig OL/PL i 

Norge. 
- Resultat ifm Samordnet rapportering- 

o Totalt har vi 3.833 medlemmer (3813 i 2020) og fordeling kjønn; 59,4% menn og 
40,6% kvinner 

 
 

Sak 18/22: Økonomi 
Gjennomgang av status regnskap 2022.  
Videreføring av økt stevnestøtte. 
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Sak 19/22: Landslag og assistenter/Grenansvarlige 
Assistentordning; 
Landslagsledelse ønsker en frihet i å velge støtteapparat ift assistenter.  
Når det er sagt ønsker styret v/President å starte en offensiv prosess med landslagsledelsen ift 
kompetanseoverføring og for å unngå et vakum for ny ledelse når den tid kommer.  
 
Grenansvarlig; 
Utvide mandat for grenansvarlig fra Lettkontakt til Tatami. 
Iverksette en søknadsprosess. Være tydelig på ansvar og tydelig grense opp mot landslag. Viktig med 
erfaringsoverføring.  
 
Vedtak; 
Begge forslag enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 20/22: Klubb vs Senter 
Som en del andre forbund ift klubb/idrettslag vs Senter er det viktig å tydeliggjøre rutiner og 
prosedyrer der man må skille drift av disse to organisasjonene. 
Det er et viktig prinsipp at alle som ønsker å drive en idrett betaler rett til et idrettslag (for og med 
medlemmer) og ikke må være et bundet medlem i et privat kommersielt senter for og delta i et norsk 
idrettslag under NIF. Det er prinsipielt imot NIFs lov. Det at en klubb «leier» lokale i et senter er jo 
ikke noe nytt. Men det er viktig å skille mellom klubbens økonomi og styring og Senters økonomi og 
medlemsskap. Det ble derfor diskutert følgende tekst i som vi burde vedta og som også 
Bokseforbundet har i sitt reglement. Teksten må ferdigstilles 
 
Klubb/ idrettslag under NKBF/ NIF skal organiseres som en egen enhet som fakturerer 
medlemskontingent og treningsavgift gjennom sitt medlemssystem eller Klubbadmin til sine 
medlemmer. Dersom klubben/ idrettslaget samarbeider med en kommersiell aktør, for eksempel ved 
bruk av treningsfasilitetene til et privat eiet treningssenter, skal det inngås skriftlig avtale angående 
klubbens/ idrettslagets bruk av treningsfasilitetene. En kommersiell aktør / utleier kan ikke tilby 
kickboxing trening som idrett i sine lokaler om aktiviteten er sammenfallende med retningslinjer for 
sikkerhetsforskrifter som et godkjent idrettslag/klubb av Norges idrettsforbund og Norges 
Kickboxingforbund. Leiekostnaden skal være et fastsatt beløp, og kan ikke være basert på 
medlemstall. Avtalen skal være tidsbegrenset med balanserte oppsigelsesvilkår, og for øvrig henvise 
til NIFs regelverk Kapittel 13: Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og 
næringslivet. Slik avtale som nevnt skal forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte, og det må 
innhentes godkjenning fra NKBF før avtalen/ samarbeidet etableres, jf NIFs lov § 13-4 (3). For avtaler 
inngått etter xxxxxxx så skal NKBF se gjennom og godkjenne disse.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 21/22: Klubbfaddere 
Se egen liste. Det ble kort diskutert fordeling og praksis. Espen sender rundt et forslag til hvem som 
tar hvilken region. Vi unngår å være fadder for region vi selv tilhører 
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Sak 22/22: Ringaktivitet 
Se sak fra Dommerkomiteen i vedlegg 1.  
 
Som en sidekommentar er det viktig at vi iverksetter erfaringsoverføring mellom coacher for å skape 
bedre effekt og økt utvikling i flere klubber. 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt. Viktig med tidspunkt for evaluering effekt 
 
 

Sak 23/22: Vår Dag 
Vedtak på mail 24 mai 
 
Fra styremøte 5/6.3 hadde vi følgende vedtak: 
Sak 9/22: Prosjekt, Vår dag (Ulf)  Ulf gjennomgår forslag til prosjekt.  
 
Vedtak;  Enstemmig vedtatt med forbehold og inntil Ulf sender en prosjektbeskrivelse.  
Ift presentasjon på hjemmeside: Aktiv bruk av linker til frivillighetens år og søknadssider 
https://frivillighetensar.no/vardag/om 
 
Vedtak:  
Vedtatt enstemmig pr mail 24 mai. 
 
 
 
 
 
Espen Lund 
Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://frivillighetensar.no/vardag/om
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Vedlegg 1 
 

Ringaktiviteten og merkeserieordningen – Forslag fra Dommerkomiteen 

 

 

DK har på nytt diskutert ringaktiviteten og merkeserieordningen/kvalifiseringskriteriene etter 

å ha sendt ulike tiltak ut på høring til klubber, komiteer og styret. 

I korthet merket vi oss positiv holdning til lettelse av merkeseriene/kvalifiseringskriteriene og 

skepsis til å innføre nye konkurrerende grener. 

Til tross for laber tilbakemelding, med kun syv høringssvar, har vi fått med oss noen viktige 

og konstruktive innspill som vi har spilt videre på. 

 

DK har konkludert med følgende tiltak: 

 

1. Innføring av ringkamper også for seniorer. 

• På samme vilkår som for dagens junior og veteran ring. 

• Ringkampene utøves ikke som norgescup med sammenlagtvinner. 

• Senior og veteran ring er ingen NM-disiplin 

• Junior ring vil fortsatt være NM-disiplin. 

 

2. Merkeserien/kvalifiseringskriteriene avvikles i sin nåværende form. 

 

3. Det innføres krav om bestått ringmerke for å kunne gå ringkamper. 

Dette gjelder for både junior, senior og veteran. Det er kun ett merke som må bestås. 

Ringmerket vil tilsvare dagens sølvmerke. 

 

4. For fullkontakt kreves bestått gullmerke. 

Gullmerket vil tilsvare dagens gullmerke. 

 

5. For at de som har ringmerke, skal kunne gå fullkontaktkamp kreves bestått 

gullmerke, uavhengig av hvor mange ringkamper en har gått. 

 

6. Fullkontakt arrangeres kun som oppsatte kamper under NC. 

Under NM blir det som normalt med påmelding. 

 

 

 

Dette er først og fremst tiltak for å øke aktiviteten i ringen, både lokalt og nasjonalt.  

Nå er det slik at det nærmest er en belastning å måtte ha ring ved NC. Under siste stevne i 

Tromsø var det til slutt ingen fullkontaktkamper. Da blir det snublende nært at en kun ønsker 

å arrangere tatami under NC og heller la klubbene ta seg av ringsporten.  

Tiltakene gir ingen garanti for at rekrutteringen til fullkontakt vil øke. Her er nok mange 

momenter som spiller inn, som alt fra motivasjon, treningsmuligheter, trenerkompetanse etc.  

Men av alle tiltak som er forsøkt står dette ennå uprøvd.  

Vi skal ikke se helt bort fra at det kan lette en eventuell overgang til fullkontakt dersom en 

blir komfortabel med ringkampene. 

 

Vi må vel så mye se på dette som et tilbud til seniorene som ikke ønsker å gå lettkontakt eller 

point. 
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Har en gått junior ring noen år, men ikke er klar for fullkontakt, er det ikke sikkert det er så 

fristende å gå lettkontakt i stedet. Dermed står en uten noe tilbud som tilsvarer det en har 

utøvd noen år. 

 

Ringkamper kan dessuten trekke unna de tøffe lettkontaktutøverne, som ikke er tøffe nok for 

fullkontakt, og som dermed utgjør et problem på matta. Det vil kunne være en gevinst for 

lettkontakten. 

 

Med krav om bestått ringmerke, ønsker vi at utøveren skal være klar for det høyere trykket 

som er i ringen.  

Gullmerkekravet til fullkontakt, selv om en har mange ringkamper, skal markere en forskjell 

mellom ringkamper og fullkontakt.  

 

 

 

 

Lav påmelding og sen trekking av påmeldte fra fullkontakt ved NC har vært et problem i 

mange år. Tiltak har vært gjennomført uten å ha hatt noen tydelig suksess.  Ofte har utøvere 

reist langt, forberedt seg godt, og endt opp med ikke å få noen kamp i det hele tatt.  

Vi ser nå at løsningen må være å kun arrangere oppsatte kamper. Dette vil kunne sikre at 

utøverne får motstandere gjennom et forpliktende oppsett med gitt motstander som er avtalt 

mellom klubber/utøvere. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for utøverne. Og det er mye 

lettere å kunne få matchet utøvere når dette avtales i forkant, noe som kan legge grunnlag for 

en suksessiv utvikling av utøverne. De respektive klubbene vil da også har en langt bedre 

kontroll på utviklingen av egne utøvere. 

 

Dersom vi ikke åpner for ringkamper og økt ringaktivitet under NC, melder seg for et 

alternativ B, der NC kun omfatter Tatami, og ringsporten tas av klubbene. Det er nå flere 

klubber som har fast ring i lokalene sine og utmerket kunne arrangere fullkontaktkamper. 

 

 

 

Vi ber om at styret gir sin tilslutning til de tiltak som her er foreslått av dommerkomiteen. 

Styret må gjerne på eget initiativ sende forslagene ut på høring, og da helst med meget kort 

tilbakemeldingsfrist. 

 

 

Dommerkomiteen 

23.05.22 
 
 
  


