Norges Kampsportforbund
Avdeling Karate

Epost: karate@kampsport.no
Web: www.nkfkarate.no

Serviceboks 1, US

0840 OSLO

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ ULLEVÅLL
Dato:
Tid:
Sted:

Torsdag 13.06.02
17.00 – 20.00
Ullevåll/Forbundskontoret

Tilstede:
Eskil Johansen
Kate Hidle
Jarle Sorken
Rune Henriksen
Cecilie Steinsland
Robert Hamara
Saker til behandling
1. Orientering
Orientering i sak Org 02/01, 02/02 og 02/03 – samarbeid med administrasjonen, styrearbeid og
organisasjonsstruktur
2. Sak Org 02, komiteer
Blir krav om minimum telefonmøte, ikke bare en til en ved saksbehandling i komiteene, ikke alle de samme
personene i alle komiteene, klarere retningslinjer for hva de forskjellige komiteene skal behandle av saker.
Vedtak skal ikke fattes i komiteene, sakene skal rettes til styret etter behandling for endelig vedtak.
• Teknisk komité
Leder: Øystein Riber
Medlemmer: Stein Rønning, landslagssjef
Pål Erik Hansen, 4.dan Shotokan, Trondheim Karate Klubb
Arild Lund, Skedsmo Karate Klubb
Vara: Thomas Nilsen, 4.dan Shotokan, Stavanger Karate Klubb
•

Dommerkomité
Leder: Kjell Sivertsen
Medlemmer: Robert Hamara
Karl-Henning Lund
Vara: Øystein Riber

•

Arrangementskomité
Endring i forslag til mandat, punkt 2 om prosjektering av EM strykes da AS som opprettes i
forbindelse med arrangementet sannsynligvis vil ha egne ønsker i denne forbindelse, venter
med å avgjøre hvem som skal ta seg av dette punktet til etter at AS er opprettet.
Ikke publisert enda!
Leder: Odd Arne Hagen
Fredrik Pettersen, JKA Bjørgvin Karate Klubb
Terje Årdal, Shorin Ryu, Vågsbygd Karate Klubb
Bjarne Evensen, Mizuchi Karate Klubb
Åpen plass
Åpen plass
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3. Sak Øk 02/03, økonomisk status
Seksjon 19, Felles: Kun drøye 16000,- igjen til dommere i nasjonale stevner, kan bli nødvendig å revidere
budsjettet for å få litt mer midler til dette. Må muligens også overføre litt til kata da det kun er drøye 6000,igjen her etter barbering av budsjettet tidligere i år.
Seksjon 11 Kumite landslang: Busjettet ligger foreløpig an til ca 18000,- i overskridelse som må spares inn i 2.
halvår.
4.

Budsjettjusteringer
• Vedtak om å flytte 10000,- fra post satt av til møte med Olympiatoppen til kata.
• Bruke 10000,- i ikke budsjetterte midler som kommer inn i lisensinntekter til styre-/AUmøter.

5.
•
•
•
•

Sak Øk 02/05, behandling av søknader om klubb- og kretsstøtte
Satori Karateklubb, søkt om 2x5 000,- i støtte til arrangement av to regionale stevner – Vedtatt.
Kjell Sivertsen, søkt om 25 000,- til dommerkurs – dekkes over dommerbudsjett.
Roy Andreassen, søkt om stipend for reise til Nanbudo-VM i Slovenia – ikke vedtatt.
Skien Nanbudoklubb, søkt om 10 000,- i støtte til regionalt stevne (NM) i Nanbudo – sendes tilbake
for å endre ordlyd da styret ikke kan gi støtte til stilarts-NM.
Lørenskog Karate Klubb, søkt om 10 000,- i støtte til Kyokushinkai sommerleir sør – gis 5.000,Tromsø Karate Klubb, søkt om 10 000,- i støtte til sommerleir i nord-norge, allerede avviklet med 10
000,- i underskudd – Kr. 7.500,- vedtatt.
Stig Kristiansen, søkt om stipend til internasjonal dømming – tildeles ikke, dekkes evt. over
dommerbudsjett.
2.500,- i individuelt stipent til fem utøvere i Tromsø KK, søkt om 13 200,-x 5, til instruktørkurs og
dommerkurs – gis 500,- x 5 (kun symbolsk da det her er snakk om aktivitet utenfor WKF).
Stord Karate Klubb, Sommerleir. Søkt om 16.500,-, kr. 5.000,- innvilget.

•
•
•
•
•

Kriteriene for tildeling av støtte må gjennomgåes og endres, tas på senere møte.
Neste styremøte er satt til august måned.
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