Styrets årsberetning 2021
Styrets sammensetning 2021:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Dag Landewall
Philippe Beal
Marianne Syvaldsen Øren
Vibeke Røssum til 14.09.2021. Anne Randi Laingen fra 14.09.2021
Kristine Lofthus
Una Voss Christophersen
Anne Randi Laingen til 14.09.2021

Valgkomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Julie Oterholt
Hans Olav Sund
Ingrid Elisabeth Moen
Henry Macpherson

Kontrollutvalget:
Medlemmer:
Varamedlem:

Samirs Askerovs og Terje Unnerud
Mirja Luukonen

Medlemmer fra styret og klubben for øvrig har representert Fighter KBK i andre forum.
Norges Kickboxing Forbund (NKBF):
Espen Lund er ansatt som generalsekretær
Thomas Steenberg er styremedlem
Daimi Akin er landslagstrener i fullkontakt
Christian Galvez assisterende landslagstrener i fullkontakt til 01.09.2021
Stein M. Eriksen har vært Utdanningsansvarlig
Anette Sexe har vært Musical Forms ansvarlig
Mette Solli har vært medlem i Graderingskomiteen
Samir Askerov har vært medlem i kontrollkomiteen
Karianne Ask har vært medlem i kontrollkomiteen
May Liss Waage har vært medlem i Helsekomiteen
Tirill Nanett Bjørnstad Næss har vært leder av Utøverkomiteen
Thea Therese Næss har vært medlem i Utøverkomiteen
Andre verv:
Marianne Syvaldsen Øren er medlem i ISU (Idrettens samarbeidsutvalg).
Oda Landewall medlem i Osloidrettens ungdomsnettverk
Daimi Akin sitter i Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout
Thomas Steenberg sitter i Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout
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Internasjonale verv:
WAKO IF
Espen Lund har vært Vice President og General secretary i Executive Board of Directors, Chairman i
Entourage Committee, Development Committee og International Relation Committee
Thomas Steenberg har vært member i Tatami Refree Committe og
Disciplinary Committee
Daimi Akin har vært Chairman i Coaching Committee og member i Entourage Committee og ansvarlig
for Wako Pro for Norge.
Mette Solli har vært member i Athletes Committee
Kian Golpira har vært member i WAKO Athletes Committee
Kristin Vollstad har vært member i Women in Sport Committee
WAKO Europe
Daimi Akin har vært board member i Board of Directors og Chairman i Coaches Committee
Kristin Vollstad har vært member i Athletes Committee
Kian Golpira har vært member i WAKO Europe Athletes Committee
Aktivitet:
Styret i Fighter KBK har i 2021 avholdt 9 styremøter.
2021 ble ett år preget av Corona-pandemien og smittevernregler.
Når det var tillatt, ble treninger gjennomført i henhold til de til enhver tid gjeldende smittevernregler.
Det ble også laget live treningsøkter og treningsvideoer publisert i sosiale arrangementer og på våre
hjemmesider samt mange forslag til aktivitet det enkelte medlem kunne utføre hjemme.
På sommeren ble det i samarbeid med Oslo kommune og Oslo Idrettskrets gjennomført sommerskole
for barn fra 6 – 17 år, hvor rundt 200 barn og ungdom fikk ett treningstilbud.
Det ble også gjennomført høstskole i høstferien med 34 deltagere i fem dager i samarbeid med Oslo
bordtennisklubb.
Det ble gjennomført graderinger for barn og ungdom under 19 år vår og høst.
Gradering for voksne ble gjennomført høst.
For barna ble det også arrangert halloween-trening, julekalender og juleavslutning.
Scandinavian open ble gjennomført 27.-28. august.
Klubben arrangerte NM 27. november.
Generelt:
Dessverre ble 2021 året i stedet preget av Corona-pandemien med redusert treningstilbud og
begrenset antall arrangementer.
Fighter KBK Asker ble avviklet sommer 2021.
Styret har jobbet med å få på plass sportslig plan for klubben, som vi vil jobbe videre med i 2022.
Klubben har skrevet søknad til Sparebankstiftelsen og fikk innvilget 800.000,- over tre år for prosjektet
«Med ungdom for ungdom». Dette vil vi jobbe videre med i 2022-2024.
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Styrets økonomiske beretning:
Til tross for nedgang i antall medlemmer og lite aktivitet i 2021, har vi klart å opprettholde en sunn
økonomi gjennom året ved å minimere kostnader og skaffe penger på stønadsordninger.
Klubben hadde totalt 962 medlemmer i 2021.
Klubben hadde i 2021 ett overskudd på kr 676 269,Overskuddet skyldes redusert aktivitet på grunn av Korona restriksjoner og støtte fra offentlige
instanser, full momskompensasjon, samt oppsigelse av leiekontrakt for lokalene i Asker.
Styret vil takke trenere, utøvere, medlemmer og alle andre som har bidratt til å få klubben igjennom
ett utfordrende år.

Dag Landewall
Styreleder

Philippe Beal
Nestleder

Marianne Syvaldsen Øren
Styremedlem

Kristine Lofthus
Styremedlem

Anne Randi Laingen
Styremedlem
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