Protokoll for Karateseksjonen. Sted: Gardermoen
Tidspunkt: den 3. september klokken 15:00 – 17:00
Tilstede: Styreleder: Kjell Gunnar Jacobsen Styremedlem: Siri-Anne Dos Santos, Kate Gry
Bache Larsen og Brage Dåbakk Varamedlem: Anne Hovda Fra administrasjonen: Daniel
Sønstevold
Fraværende: Jannikke Berger og Vidar Mjånes

Sak
KAS

Tittel og orientering

06/16

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat
Innkalling, saksliste/tidsplan og referat ble godkjent.
Vedtakelse av forretningsorden
Seksjonsstyret vedtar forretningsordenen slik den er forelagt.
Arbeidsutvalget består av Kjell Jacobsen, Jannikke Berger og Kate Gry
Bache Larsen valgt som varamedlem.

07/16

08/16

Behandling av organisasjonsnormer
Organisasjonsnormene tas til orientering og standard mandat for
dommerkomité, teknisk komité og stevne-/arrangementskomité er vedtatt
som forelagt. Seksjonsstyret ber arbeidsutvalget og administrasjonen
utarbeide endelige mandater for fullkontaktkomité og shobu ippon komité
basert på seksjonsstyrets innspill. Mandatene godkjennes ved neste
møte.

09/16

Oppnevning av nye/eksisterende komiteer.
Seksjonsstyret oppnevner komitemedlemmer. Seksjonsstyret gir videre
komiteene anledning til selv å supplere med medlemmer ved behov.
Supplering av medlemmer skal ha styrets godkjenning.
Følgende komiteer ble oppnevnt:
Stevnekomite/Arrangementskomite:
Leder: Tine Sælid med mandat til oppnevning av to medlemmer.
Teknisk komite:
Leder: Cato Bruarøy
Medlem: Thomas Nilsen
Medlem: Tormod Evensen
Dommerkomite:
Leder: Erik Støen
Medlem: Mia Kværna
Medlem: Thorbjørn Skagseth
Medlem: Kjell Jacobsen
Fullkontakt komite:
Leder: Torbjørn Amundsen med mandat til oppnevning av 1 nytt medlem.
Medlem: Bo Vidar Larsen

Shobu Ippon komite:
Leder: Fredrik Pettersen
Medlem: Morten Haavaldsen
Medlem: Erik Haugen
Varamedlem Anne Hovda forlot møtet kl. 16:11 under behandling av
saken.
10/16

Kort orientering om igangværende prosesser
Styret ble orientert om igangværende prosesser og potensielle
kommende saker ifm dette. Styret tar orienteringen til etterretning.

11/16

Revisjon av budsjett for 2016
Forslaget til budsjettrevisjon ble vedtatt som forelagt.

12/16

Gjennomgang av terminliste for høsten
Terminlisten for høsten ble vedtatt som forelagt.

13/16

Oppdatering av konkurransereglement
Styret skal sikre at konkurransereglementet er i tråd med nytt
sanksjonsreglement og fortløpende i tråd med oppdateringer i WKF
dommerreglement. Styret ønsker også utredning ifm regelendringer som
kan åpne for muligheter til åpen klasse ved alle aldersklasser under NM,
alternativer til gjennomføring av regionale stevner ved mangel på
lisensierte dommere, og en ytterligere inndeling av klasser for barn i
kumite for å hindre store vektforskjeller. Styret gir dommerkomiteen i
oppdrag å forvalte dette og rapportere til styret.

14/16

Møteplan
Seksjonsstyret kommer med innspill til den foreløpige saksliste og
oppdaterer møteplanen.

15/16

Prioritering av tilskuddstyper
Seksjonsstyret vil for tingperioden 2016-2018 prioritere tilskudd til tiltak
ved rekruttering, etikk og verdi, konkurranse og kompetanseheving.

16/16

Eventuelt

