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Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr. Sak

Frist
•
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Ansvar

Økonomi:

Resultat for 2013 ser ut til og bli ca. 130.000.- Budsjett for 2014-2015
og 2016 ble gjennomgått. Det er for 2014 budsjettert med et
underskudd på kr. 180,998.- som hentes fra oppspart egenkapital.
Underskuddet er koblet mott innvestering i nytt stevnesystem for
seksjonen. Samt at NM i Tromsø koster litt mer pga kostnader med
dommere. Budsjett 2015 (-19527.-) og 2016 er justert til ”null” resultat.
Inntektene er satt til samme nivå som 2014 med en liten justering opp i
2016. De to siste budsjett må uansett revideres på et senere tidspunkt
da dette er langt fram i tid.

Leder

Vedtak: Budsjett for 2014-15 og 16 ble enstemmig godkjent.
• Nytt elektronisk dommersystem.
Seksjonen må investere i nytt elektronisk dommersystem i løpet av
2014. Seksjonen har i alle år brukt NTN sitt elektroniske system uten
kostnad. Dette systemet er gått helt ut på dato og ”stemmer ikke lenger
med de nye regelverket som bruker for konkurranse og seksjonen kan
ikke baser seg på og ”låne” dette utstyret lenger.
Garnæs har jobbet ca. et år med og se på forskjellige løsninger. I dag
er det et Finsk system som peker seg ut som best. Dette kan brukes til
alle konkurranseformer mønster, sparring, lag, tradisjonell sparring.
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Leder

Vedtak: Styret gir leder av seksjonen fullmakt til og jobbe videre med
og finne et egnet elektronisk dommersystem og kommer tilbake med
endelige priser osv.
• NKF langtidsplan.
Seksjonstyret har sett igjennom forbundet langtidsplan for
tingperioden 2014-16.
Styret finner de overordnede mål som: visjon, virksomhetsidé, verdier,
hovedmål og hovedstrategier som svært dekkende og skaper en trygg
ramme og ivaretar alle nivåer i NKF.
Alle mål på fagområder er realistiske og gir en fornuftig satsing i
perioden med fokus på viktige områder.
Vedtak: Styret i seksjonen har ingen kommentarer eller tilføyinger
til langtidsplanen slik den framkommer i høringsrunden.
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•

Mulig omorganisering (vedtak 50).
Styret i seksjonen ser at om det skulle bli aktuelt med en ”ned
bemanning” i enten seksjonstyrene eller sentralstyret så heller vi mot at det
reduseres i sentralstyret. Vi synes at det ant medlemmer som er i seksjonen
pr. I dag fungerer bra og har ikke noe problem med og samle styret de ganger
dette er nødvendig. Men ser at ved evt økning i ant seksjoner vokser
sentralstyret til og muligens bli så stor at det og samle alle kan bli et problem.

Leder

Alle

Vedtak: Styret i seksjonen tror at alternativ 2 ”redusering av
forbundsstyrebemanningen med 2 medlemmer” som det forslag vi
støtter om dette skulle bli aktuelt.
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•

Forslag på oppretning av veteranklasse for gup.
Leder har mottatt en del henvendelser fra fargebelter på +36 år med ønske om
en egen veteranklasse på Landsmesterskapet. Når vi ser på
medlemsstatistikken for seksjonen ser at det er en stor gruppe i denne
aldersklasse.

Leder

2

Personlig ser jeg ikke noe problem med og opprette en veteranklasse som en
prøve til årets NM/ Landsmesterskap så kan vi evaluere etter dette
mesterskap.
Vedtak: Styret velger å prøve veteranklasse på årets Landsmesterskap
for fargebelter i mønster alder er + 40 år.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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