Referat fra karate seksjonsstyremøte
Tidspunkt: 22.oktober 12:30-17:45
Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo
Tilstede: Styreleder Kjell Gunnar Jacobsen, nestleder: Jannikke Berger, styremedlemmene
Siri-Anne Dos Santos (til 17:00), Kate Gry Bache Larsen og Brage Dåbakk,
varamedlemmene Anne Hovda og Vidar Mjånes.
Fra administrasjonen: Generalsekretær Trond Søvik

Sak

Tittel og orientering

KAS17/16

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent med kommentar om at stedsangivelse må tydeliggjøres bedre og at tidsplanen var feil. Det var enighet om å
behandle noen saker under evt. samt ta bilde av styret for å legge ut på NKFs
infokanaler. Generalsekretæren (GS) ble valgt som referent.

KAS18/16

Orienteringssaker
Referatet fra møtet i arbeidsutvalget (AU) av 6. oktober ble gjennomgått. I tillegg
ble det gitt informasjon fra forbundsstyremøtet som nettopp hadde blitt avholdt i
forkant av dette karate styremøtet, herunder også kort info om pågående
stevning av NKF fra en karate dommer. Styret vil gjerne ha seg forelagt
møtereferater fra fagkomiteene etter hvert som de måtte foreligge samt ha
relevant info lagret i Google Drive.
Orienteringen ble tatt til etterretning og adm. bes om å varsle fagkomiteene om
referatplikten samt organisere Google Drive.

KAS19/16

Shobu ippon NM og avtale med JKA
Seksjonsstyret har fått fullmakt av medlemsklubbene til å fremforhandle og evt.
inngå samarbeidsavtale med JKA Norge om delarrangøransvar på NM. Dersom
dette skal la seg realisere allerede på førstkommende NM må forhandlingene
komme snarlig i gang. AU presenterte noen punkter i avtalen som kan være
utfordrende.
Styret oppnevnte Kjell og Siri-Anne som forhandlingsutvalg med bistand fra adm.
med bl.a. tilrettelegging av møter. Fremforhandlet avtale skal forelegges styret
før inngåelse.

KAS20/16

Prioriteringer for perioden
Seksjonsstyret videreførte arbeidet med prioriteringsplanen som ble påbegynt
ved forrige styremøte og ledermøte.
Styrets prioriteringsplan oppdateres og legges i Google Drive med versjonshåndtering m.t.p. ytterligere bearbeiding.

KAS21/16

Behandling av innkomne søknader om klubbstøtte
Første søknadsrunde via elektronisk søkeskjema er foretatt med adm. innstilling
innenfor en ramme på kr. 183.254.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt slik den foreligger. Styret vil ha seg forelagt
info i.f.t. klubber som ikke tilfredsstiller rapporteringskravene i forkant av neste
søkerunde.

KAS22/16

Evaluering av søkesystem
Den nye ordningen var gjenstand for evaluering og evt. endringer. Styret ønsker
å innstramme søkekriteriene i.f.t. hva som får støtte ved å legge prioriteringsplanen i sak 20/16 til grunn.
Adm. bes om å konkretisere prioriteringene i søknadsinformasjonen.

KAS23/16

Regnskap 2016 og budsjett 2017
Regnskapet pr. september ble gjennomgått og hovedlinjene for neste års
budsjett ble diskutert.
Seksjonsstyret tok regnskapet til etterretning og ba adm. om å sette opp et
forslag til neste møte hvor følgende elementer innarbeides;
-

Konkurranser (på linje med 2016 omfanget)
Stevneutvikling/Sportdata funksjonærutvikling
Kick-off arrangement med nye elementer i.h.t. prioriteringsplanen (sak 20/16)
Regionale samlinger i.h.t. prioriteringsplanen
Møter (styre, fagkomiteer, evt. klubbledermøte)
Dommerutviklingsprogram i.h.t. prioriteringsplanen (i samråd med DK)
Kvinnerekrutteringsprogram/markedsføring i.h.t. prioriteringsplanen
Tilskuddsramme

KAS24/16

NM 2017
Dommerkomiteen har bedt styret vurdere om NM skal inneholde åpne klasser
innenfor WKF delen, dette m.t.p. arbeidsmengde og WKFs int. regelverk. Videre
ble det tatt opp hvorvidt NM skal deles i to med lag (+Norgescup) og individuelt
NM og hva som er status i.f.t. arrangørklubber og praktiske forhold.
Seksjonsstyret vedtok at åpen klasse utgår for NM 2017 og at arrangementet
dermed kan arrangeres innenfor 2 dager. Videre bes AU og adm. om snarest å
forberede saksfremlegg til ekstraordinært møte over e-post og/eller tlf. i.f.t. NM.
Til neste møte bes om at aktivitetsplan for 2017 settes opp på agendaen.

KAS25/16

Møteplan
AU og adm. bes om å sette opp møteplanen for tingperioden og legge inn i
outlook kalenderen samt i Google Drive.

KAS26/16

Eventuelt
Dommerkomiteen (DK) har vist til uklarheter i.f.t. tidligere seksjonsstyres
vedtatte krav om klubbers plikt til å stille med dommer på stevner og foreslår at
vedtaket presiseres.
Et enstemmig seksjonsstyre tiltrådte forslaget og ny ordlyd som fremgår her;
Klubbene har ansvar for å stille med dommere på regionale stevner i Norge.
Følgende gjelder:
1-4 utøvere:
Ikke krav til at klubben stiller med dommer
5-14 utøvere:
Klubben må stille med 1 dommer
15 utøvere, el. mer: Klubben må stille med 2 dommere
Dersom en klubb ikke stiller med dommer på stevnedagen uansett årsak, skal
ingen utøvere nektes deltakelse på stevnet, men klubben ilegges et gebyr på kr.
1500,- pr. manglende dommer. Adm. fakturerer klubben på grunnlag av rapport
fra dommerkomiteen. Informasjon om ovennevnte innlegges i stevneinvitasjoner.
Tine Sælid har kommet med forslag på mulige kandidater til stevnekomité som
det jobbes med. I tillegg ble Kate Gry fremsatt som medlem og styrets bindeledd
til komiteen.
Et enstemmig seksjonsstyre oppnevnte Kate Gry som medlem i stevnekomiteen.

Mandat for shobu ippon komiteen og fullkontakt komiteen ble fremlagt. Det tas
utgangspunkt i standardmandatet for idrettsfaglige komiteer i organisasjonsnormene.
Komiteene får mandatet forelagt som retningsgivende og kan selv komme med
forslag til endringer/tillegg.
Det har kommet forespørsel fra to kyokushin stilartsorganisasjoner om å inngå
standard samarbeidsavtaler med forbundet.
Seksjonsstyret ba adm. oversende avtalene snarest til fullkontakt karate
komiteen for vurdering/godkjenning.
Det ble vist til ansvarsfordelingen/oppgavene i styret fra forrige styreperiode.
Kjell fikk ansvar for å komme med forslag til fordeling av disse i styret i
saksfremlegg til neste møte.

