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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN
NR. 01 – 2008- 2010
STED:

Quality Hotel Oslo Airport Gardermoen

DATO:

Lørdag 13.september kl.1300 – kl. 16.30

DELTAKERE:
Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Harald Bauck
Eva Brænd
Ingrid B.Dalheim
Vigdis Nerheim
Linda Lund
STYRET
ADMIN.

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.Varamedlem
2.Varamedlem

President Trond Berg (delvis )
Gen.sekr.Trond Søvik (delvis)

SAKSLISTE :
SAK 01

REFERAT FRA SIST MØTE
Protokoll fra styrets møte nr.10 fra sist styre er godkjent pr. e-post og ble på
møtet bekreftet ved undertegning.

SAK 02

ØKONOMI
Regnskap pr. 19.august ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Inntekter
Utgifter

: Kr. 824183,: Kr. 477811,-

Styret ønsket at langtidsplanens prosjekter er reflektert med egne poster i
budsjett og regnskap.
SAK 03

ENDRINGER I STEVNEREGLEMENTET

VEDTAK 01

Styret behandlet denne saken i lys av e-post fra Mizuchi KK og konkluderte
enstemmig med at forslaget fra Mizuchi KK ble vedtatt . Klubben fortjener takk
for sin kreativitet og handlekraft i forhold til å fremsette innspill.
Forslaget må være i henhold til reglene for WKF/EKF og legges inn i
Stevnereglementet.
I Mizuchi KK sin e-post står følgende:
” Ettersom Norge har forsøkt å ligge litt i forkant av det internasjonale når det
gjelder klasser i nasjonale stevner, har vi lagt opp til at junior Norgesmesterskap
ikke lenger skal inneholde aldersgruppen 18-21 år.
Dette ble gjort fordi det lenge så ut til at dette ville bli tilfelle internasjonalt.
Nå viser det seg at det internasjonalt også vil bli denne aldersklassen videre.
Vektklassene blir for damer - 53 k, - 60 kg og + 60 kg.
For herrer blir det - 68 kg, - 78 kg og + 78 kg.
I tillegg blir det kata og lagkata, men ikke lagkumite.
Dette bør derfor raskest mulig revideres i dokumenter som omtaler disse stevene.

Mizuchi k.k. foreslår derfor at karatestyret vurderer å ta de nye internasjonale
klassene for 18-21 år med i årets jr. NM, i og med at innbydelse for dette ennå
ikke er gått ut.
Disse klassene er også lagt opp til i jr. EM i slutten av januar, og neste års junior
VM.

SAK 04

KARATESTEVNER I REGI AV NKF
Ref. sak 74 fra forrige Tingsperiode.
I lys av at det har vært dårlig deltakelse på NM senior i år og relatert e-post
mottatt fra Nordnes karateklubb om å ikke arrangere Bergen Open diskuterte
Styret igjen hele konseptet for stevneavvikling på generelt plan, med
primærformål å avdekke hvordan man kan sikre optimal arrangering av stevner.
Det ble også drøftet på hvilken måte dette kan gjennomføres med positivt
fortegn.
Sak 04.01
Det ble besluttet at det var behov for Styret å avdekke hvordan man kan sikre
seg arrangører av optimale nasjonale stevner i fremtiden og tilsvarende avdekke
hvordan man på mest effektfulle måte kan motivere klubbstyrene til å arrangere
effektive og gode stevner

VEDTAK 02

Nyutnevnt ressursgruppe under helgens karatefaglige samling tildeles oppgaven
med å bidra med kreative løsningsforslag. Resultat av ressursgruppens arbeid
denne helgen bes fremlagt for karateseksjonsstyret i forkant av neste styremøte
medio oktober
Sak 04.02

VEDTAK 03

Det ble med bakgrunn i innkommet forslag fra Troll KK besluttet at forslaget
deres blir fremlagt for nyutnevnt ressursgruppe under helgens karatefaglige
samling for dennes vurdering og anbefaling, samtidig som det var full enighet
om at Troll KK fortjener takk for sitt positive innspill
Sak 04.03

VEDTAK 04

Med bakgrunn i brev fra KRV vedr. påmeldingsavgift ønsket Styret i forbindelse
med budsjettbehandlingen å sette en lik pris for påmeldingsavgift for lokale
stevner. Utgangspunktet er at ingen skal tape penger på å arrangere stevner.
Sak 04.04

VEDTAK 05

SAK 05

Rapporten fra Robert Hamara, angående administrativ forføyning av Geir
Henriksen, ble tatt til etterretning. For ettertiden skal lignende saker søkes
håndtert av Dommerkomiteen (DK) etter gjeldende konkurranseregelverk, da det
er hjemmel for at DK kan fastsette varighet av en Shikkaku. Da kan man unngå
administrative forføyninger som ligger utenfor konkurranseregelverket.
OPPNEVNING AV KOMITEER FOR PERIODEN 2008-2010
Nedenforstående komiteer ble oppnevnt for en ny periode. Sammensetningen i
de respektive komiteer finnes under:
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Sak 05.01

Dommerkomite:

VEDTAK 06

Styret godkjente dommerkomiteens sammensetning som følger:
Kjell Jacobsen
Arnt Inge Rolland
Erik Støen

Nordnes KK Leder
Bergen KK ( Bor i Oslo)
Kristiansand KK

Sak 05.02

Stevnekomite:

VEDTAK 07

Sammensetning av Stevnekomiteen fremlegges for nyutnevnt ressursgruppe og
styret avventer gruppens innstilling/anbefaling mht sammensetning av
stevnekomiteen innen neste styremøte medio oktober d.å.

Sak 05.03

Teknisk komite

VEDTAK 08

Teknisk komite med følgende sammensetning ble vedtatt:
Thomas Nilsen
Stavanger KK –Leder
Cato Buarøy
Wado Ryu
Knut Nerheim
Troll KK

Sak 05.04

Fullkontaktkomite

VEDTAK 09

Fullkontaktkomiteen fortsetter og utpeker selv sin Leder. Sammensetning som
følger:
Bo Vidar Larsen
Bergen KK
Harald Skog
Lørenskog KK
Gjermund Myklebust Egersund KK
Tor Egil Eitland
Lyngdal KK

SAK 06

BREV FRA STAVANGER KARATEKLUBB

VEDTAK 10 Styret vedtok følgende strategi: Ingen arrangør skal tape penger på å arrangere
stevner. Påmeldingsavgiften har betalt for leger. matteleie, halleie og subsidiert
dommerutgifter som var større enn dommerbudsjettet.
Styret besluttet enstemmig å følge stevnereglementet, men kan fravike dette på følgende
betingelser:
1. Det lages et nøyaktig regnskap for alle inntekter og utgifter i f.m. Jr. NM.
2. Dommer budsjettet er på kr.30.000,- og holdes derfor utenfor dette regnskapet.
3. Alle påmeldingsavgifter går til Karateseksjonen som betaler alle utgiftene som
tilkommer stevnet, også dommerutgifter utover budsjettet.
4. Eventuelt overskudd går 100 % tilbake til klubben. Underskudd dekkes av
Karateseksjonen.
5. Klubben får uansett tilskudd på kr. 5000,- for stevnedagen.
6. Alle medaljer er allerede betalt av Karateseksjonen, kun gravering kommer
som utlegg.
7. Kiosk , inngangspenger og annet salg som klubben har i hallen inngår ikke i
regnskapet. Sponsorbetingelser har SKK fått av Dag Jacobsen
Stavanger har blitt tildelt NM senior 2010

SAK 07

KARATESEKSJONENS LANGTIDSPLAN

VEDTAK 11

Det ble vedtatt at alle forbereder neste møte ved å studere langtidsplanen.
Viktig å fordele ressursene etter prioriterte oppgaver.

SAK 08

EVENTUELT

Sak 08.01

Ultimate Full Contact Challenge (UFCC) 22 nov i Flaktveit Idrettshall / Bergen
& Søknad om unntak for mattelagt område

VEDTAK 12

Med bakgrun i søknad om unntak for mattelagt område i fullkontaktkamper, en
sak Styret fikk fra FKK, ble det enstemmig fattet følgende vedtak:
1. Styret ønsker ikke å gjøre unntak fra godkjent Fullkontaktreglement. Det vil ta
altfor lang tid å sende dette inn til departementet , vi har ennå ikke fått svar om
dispensasjon fra bruk av tannbeskyttere.
2.

Under UFCC stevnet må fullkontaktutøvere følge regelverket slik det foreligger
idag. Ringen må være mattebelagt med en sikkerhetssone på 1m. Styret har ikke
funnet at det står noe om at området ikke kan opphøyes.

Sak 08.02

Møteplan 2008 – 2009

VEDTAK 13

Følgende møteplan ble vedtatt:
1. 17. – 18. oktober 2008,
2. 22. november 2008 og
3. 5./6. desember 2008.
4. Langtidsplan avklares i forkant av neste møte medio oktober 2008.

Sak 08.03

Studietur Zagreb Croatia – 5. til 7. mai 2009

VEDTAK 14

Det ble besluttet å vurdere dette nærmere under neste styremøte medio oktober
2008.

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Odd Arne Hagen

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Ingrid B.Dalheim

________________________________________
Vigdis Nerheim

________________________________________
Eva Brænd

_______________________________________
Linda Lund

