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Referat fra karate seksjonsstyremøte 

Tidspunkt: Torsdag 15. juni 2017, kl. 17:00-19:00 

Sted:  Telefonmøte 

Deltakere: 

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold 

Sportssjef Dag Jacobsen 

 
Meldt forfall: 

Varamedlem Vidar Mjånes 

 

Sak Tittel og orientering 

  
KAS 25/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle 

habilitet, saker til evt. 
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent. Ingen habilitetsspørsmål. 
 

KAS 26/17 O-saker 

 Daniel Sønstevold permiteres fra 01.08.2017-01.08.2018. 

 Styret ble forberedt på å gi innspill til digital søknadsordning til 
høsten ved neste møte. 

 Høring ift. verneutstyr for kampsport er oversendt komitéene. 

 Status for Teknisk komité graderingssak ble gjennomgått. 

 Vedtak om politiattest for dommere er publisert og formidlet. 

 Arrangementsplanen er ferdig og ble behandlet under FS-møtet 9.-
10. juni. Planen kommer på høring til seksjonene. 

 Toppidrettsrapporten ble gjennomgått. 

 Det er avholdt møte med JKAN som bestilt fra styret. Videre 
behandling av direktiv fra WKF behandles etter sommeren. 

 Fullkontaktkomitéen har oppnevnt sitt siste medlem etter mandat fra 
vedtak KAS 09/16. Susanne Gardøl er siste medlem. 

 Det er kommet antydninger om at WKF karate kan komme på OL-
programmet også i 2024 med Paris som en av to aktuelle vertsbyer. 

 
Vedtak 2617: 
Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 
 

KAS 27/17 Økonomi/regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått uten spørsmål eller kommentarer levert på 
forhånd. Det ble presisert at resultatrapporten også kan bestilles i ytterligere 
detaljer og at statusen for stevner vil være oppdatert til neste møte. 

Seksjonsleder Kjell G. Jacobsen 

Nestleder Jannikke Berger 

Styremedlem Siri Anne Dos Santos 

Styremedlem Kate Gry Bache Larsen 

Styremedlem Brage Dåbakk 

Varamedlem Anne Hovda 
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Vedtak 2717: 
Styret tok regnskapet per 1. mai til etterretning og ønsker en detaljert 
rapport med grunnlag for eventuell revisjon av budsjett til neste møte. 
 

KAS 28/17 Revisjon av regelverk 
Det var utsendt forespørsel til gren/dommerkomitéene om å melde evt. 
endringer i regelverk som må innføres før høstens oppstart. Det var ikke 
kommet noen revisjon fra Shobu Ippon komitéen. Fullkontaktkomitéen 
gjorde tillegg av rekruttklasse kumite i sin revisjon. Dommerkomité WKF har 
revidert det til nå felles konkurransereglementet førende for alle seksjonens 
idretter. Her er det foreslått endringer som skiller ut shobu ippon og 
fullkontakt, samt at styret ønsker at regler for dommere som i dag inkluderes 
i konkurransereglement også håndteres som eget regelverk. 
 
Vedtak 2817: 
Seksjonsstyret godkjenner fullkontaktkomitéens revisjon av 
fullkontaktregelverket. Administrasjonen sender felles konkurranseregelverk 
revidert av DK WKF på høring til fullkontakt komité og shobu ippon komité. 
Dette skal ivareta teksten som er foreslått fjernet av DK WKF i 
stevnereglementet. Styrets egne ønsker om regler ifm gebyrer for sén 
påmelding tillegges konkurransereglement per idrett. Det samme gjelder 
administrasjonens forslag om påmeldingsfrister. Frist for høringssvar og 
levering av eventuelt endelig oppdaterte regelverk for shobu ippon, 
fullkontakt og WKF settes til 14. august så man rekker å vedta endringer og 
publisere dette så det er gjeldene i tide til stevnestart etter sommeren. 
Revisjoner leveres til post@kampsport.no. 
  

KAS 29/17 Stevneutlysning Nordisk 2020 
Seksjonen skulle godkjenne utlysningstekst for søknader til arrangør av 
Nordisk Mesterskap i 2020. 
 
Vedtak 2917 
Styret godkjenner administrasjonens forslag til utlysing av arrangør til 
Nordisk Mesterskap i 2020 for umiddelbar publisering med presisering om at 
det skal leveres en formell søknad med presentasjon som svarer på alle 
punkter i utlysingen fra alle søkere. Søknadsfrist er satt til 1. september  
 

KAS 30/17 Regionslag WKF kumite 
Seksjonen hadde igangsatt et arbeid ifm regionale utviklingsmidler der man 
ikke var aktuell som søker. Sportsavdelingen ba seksjonen vurdere en 
satsing på utvikling av regionene, og støtte til et prosjekt for økt deltakelse i 
konkurranser. Styret gjorde en vurdering og bestilte et prosjektforslag fra 
sportsavdelingen. 
 
Vedtak 3019 
Seksjonsstyret støtter prosjektet med kr. 230.000 fra disponibel egenkapital. 
Det skal leveres rapporter og oppdateringer på prosjektets fremgang til 
orienteringen ved hvert seksjonsmøte. Prosjektet oppstart høsten 2017  
 

KAS 31/17 Satsing på kata 
Sportsavdelingen ba seksjonen vurdere en satsing på utvikling av kata, og 
støtte til et prosjekt for økt deltakelse i konkurranser. Styret gjorde en 
vurdering og bestilte et prosjektforslag fra sportsavdelingen før møtet. 
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Vedtak 3119 
Seksjonsstyret støtter prosjektet med kr. 85.000 fra disponibel egenkapital. 
Det skal leveres rapporter og oppdateringer på prosjektets fremgang til 
orienteringen ved hvert seksjonsmøte. Prosjektoppstart høsten 2017. 
 

KAS 32/17 Eventuelt 
 

  

 


