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Referat Styremøte 

6 September 2022 
    

  

Invitert: Bjørnar Sæther, Linn Kristine Haugen, Thomas Steenberg, Eline Broeng, Ulf Johansen, Anders 
Løvik. 

Ikke tilstede: 

Dato: 

Aga Sadlowska og Malene Sønderaal 

6 September 

Tid:  20:30 – 21:45 

Sted: Microsoft Teams 
    

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

SAK 24/22:  Godkjenning av protokoll 
Protokoll godkjent. 
 
 

SAK 25/22:  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjent. 
 
 

Sak 26/22: Referat og meldinger 
Saker til orientering fra President og Generalsekretær; 

- Status søknader til Matteansvarlig 
o Det har kommet inn to søknader og gjennomgang tas fortløpende. 

- Status søknader om støtte til aktiviteter 
o Pr nå har ingen søknader kommet inn. Vi vil fortsette å stimulere til aktivitet og 

støtte utvikling. 
- Kickboxing og LA0228 

o Espen Lund redegjorde grovt for prosessen og det som er kommet frem i 
internasjonal sports medie. 

- NM Veka 2023 - Trondheim/Stjørdal - 16-20 juni – Dvs uke 24 / 25 
o Vi støtter oppom dette og som allerede nevnt. Vi hadde jo planlagt deltagelse i NM 

Veka i både 2020 og 2021 men ble stoppet av Korona. 
- Sommerleir 2023 – Egen prosjektleder 

o Vi ønsker å engasjere en ansvarlig for dette som jo må koordinere dette med nå et 
NM som også går i juni. 

- Dopingtester av mindreårige 
o Orientering fra Espen rundt prosessen og foreløpig resultat mellom Antidoping 

Norge og NIF ift prosedyre rundt dopingtester av mindreårige og Samtykke. Høring er 
oversendt styret. 
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- NIPA 
o Orientering fra Thomas rundt deltagelse på NIPA møtet. 

 
 

Sak 27/22: Økonomi 
Status regnskap pr 1 august oversendt styret. 
Ny Graderingskomite er tilført kr. 20.000,- ifm utvikling og arbeide i 2022. Kostnader blir belastet 
prosjekt 72020. 
 
 

Sak 28/22: Merkekamper 
Pål Bye Jensen var invitert. 
 
Pål Bye Jensen og Thomas Steenberg introduserte hva som har vært gjort, orienterte om 
motivasjonen i forrige vedtak og påfølgende diskusjon på sosiale medier og generell kommunikasjon. 
 
Vedtak; 
Basert på høringsrunde om merkeordningen og anbefaling fra NKBF Dommerkomite kanselleres 
tidligere styrevedtak (Sak 22/22) om innføring av ny merkeordning og ringkamper for senior. 
Merkeordningen kanselleres i sin helhet og dommerkomiteen gis i oppdrag å utrede og utarbeide 
nødvendige endringer i Kampreglement for Ringsport og øvrige bestemmelser for gjennomføring av 
ringsport for senior innen 1 måned. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

 
-------------------------------- 
Espen Lund 
Sekretær 
 
 

    


