
Protokoll 

Styremøte i Norges Bryteforbund 
Tirsdag 03.01.2023 
På Ullevål Stadion/Teams 
 
 

Tilstede: 
 
Anette Kure    President  
Oddbjørn Hanssen  Visepresident  
David Eilertsen,  Styremedlem      
Ann-Kristin Stubberød Styremedlem  
Tom Edvard Ravndal   Varamedlem 

Gudrun Høie   Varamedlem  

Britt Eli Pedersen   Styremedlem 
    
Morten Sandnæs           Generalsekretær 
Erik Rønstad    Sportssjef 

 
Forfall: 
Christian Andresen  Styremedlem 
 

 
Saksliste: 

SAK 2023.1  B  Godkjennelse av dagsorden 
 

Beslutning: 
Forslaget til dagsorden ble godkjent 

SAK 2023.2  B  Godkjennelse av protokoll 
Styreprotokoll fra 13/12 ble behandlet. 
 

 
Beslutning: 
Protokollen fra 13/12 ble godkjent 
 

SAK 2023.3  R  Rapport – Administrasjon 
• NIF 

o Idrettsgalla med deltagelse fra Morten og Anette 

o Tildeling post 2, 3 og 4 regner vi med å få i 

månedsskiftet jan/feb 

• UWW 

o  

• Annet adm 

o Fire klubber (SP 09, Lambertseter, 

National/Fredriksten) ble tildelt støtte på 

jenteprosjekter i 2022 (gjennom Like Muligheter). To 

av klubbene delte et prosjekt. De tre prosjektene fikk 

tildelt kr 17.500 hver. Mulighet til å søke støtte til 



jenteprosjekter i 2023 med søknadsfrist 1 februar. 

Informasjon ligger ute på forbundets sider. 

o Samarbeidsprosjekt med Lambertseter om 

samling/camp og trenerutvikling (UWW kurs) i 

forbindelse med Oslo Wrestling Open i juni. 

o Den totale organiseringen av NBF sitt kontor må ses 

på, mer rundt dette under sportslig gjennomgang 

o Styret i aksjeselskapet vi hadde i forbindelse med 

VM bør kanskje endres 

o Lisens for 2023 er laget og sendt ut. Nå med 

mulighet for utvidet lisens. Lisens for de under 13 år 

er fjernet 

o Adm har gjort en avstemming med juridisk hos NIF 

om hvordan en bør håndtere saker som er rapportert 

etter Kolbotn Cup. Politianmeldelse og evt 

utestenging fra idretten. Arrangørklubb bør 

politianmelde, samtidig bør NBF melde saken til 

påtalenemda i NIF. Anmeldelse til politiet (uavhengig 

av hvordan politiet behandler saken), vil gjøre 

behandlingen i NIF sitt system enklere. 

 

• Utvikling 

o  

• Para 

o Mottatt kr 700.000 til pilotprosjekt fra “Krafttaket for 

mangfold og inkludering”. Dette er i samarbeid med 

Bokseforbundet og SP09, og prosjektet omhandler 

oppstartsgrupper parabryting og paraboksing, samt 

utvikling av kunnskapsmateriell i form av video- og 

tekst. (ikke offentliggjort enda) 

o Dato for webinar paraidrett:  
8. og 15. Februar kl. 19-21. Todelt. Del 1: intro til 

paraidrett, oppstart av paraaktivitet og rekruttering 

osv. Del 2: erfaringer fra klubber og prosjekter 

gjeldende paraidrett. 

• Håndbak 

o Håndbak vil gå inn med midler av sine 

utviklingsmidler til støtte jenteprosjekter. Midlene vil 

inngå i tildelingen fra Like Muligheter, men 

øremerkes prosjekter i HB. 

 
• Andre ikke olympiske grener 

o  

 
• Breddekomiteen 

o  

• Dommerkomiteen 



o Kristina og Thomas fortsatt 1S dommere. Anne Lise 

ble kat 1 og Christian ble kat 2, Günther ned til kat 2 

og Mia kat 3. Ellers ingen endringer. 

o Kristina og Thomas skal delta på kurs for 1S 

dommere i slutten av januar 

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 
Morten kontakter sittende styre i VM AS 
 
 

SAK 2023.4   R  Rapport Sport 
Erik sa i romjulen opp sin stilling som sportssjef. Morten informerte om 
hvilke muligheter som ligger i en organisering på kort, mellomlang og 
lang sikt  
 
Erik orienterte om sportslig status. 

• Evaluering ungdom og junior menn  

• Evalueringsprosess senior menn 

• Evaluering/prosess Grace 

• Evaluering øvrige damer 

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 

SAK 2022.5  B Arbeidsinstruks LL trenere 
 

Gjennomgang av foreslått instruks ansatt dametrener fra Erik, Gudrun 
og Britt Eli. 
 
 

Beslutning: 
Denne saken utsettes til neste ordinære møte 
 

SAK 2022.6  B Økonomi 
Gjennomgang av rapport per desember og budsjett for 2023 
 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 

SAK 2022.7   R/B Ledermøte og kickoff 2023 
• Vi hadde en diskusjon/gjennomgang av mulige  

 
Beslutning: 



 
Utsatt til neste møte 
 

SAK 2022.8   R/B Styremøter vår/sommer 2023 
 

 
Beslutning: 
Det innkalles til et nytt og kort møte neste uke hvor agenda er 
møteplan første halvår 2023 
 

SAK 2022.9  Eventuelt 
 
 
Beslutning: 
 
Ingen saker til behandling 
 

 
 
 
Mer var ikke til behandling. 
 
 
Oslo 03.01.2023 
 
 
 

Anette Kure   Oddbjørn Hanssen   Britt Eli Pedersen 
President   Visepresident    Styremedlem 
 
 

   
David Eilertsen  Ann-Kristin Stubberød  Gudrun Høie  
Styremedlem    Styremedlem    Varamedlem   
 
 
 

Morten Sandnæs 
Generalsekretær 


