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1 Referat fra siste styremøte (forrige Seksjonsstyre 2004 – 2006)
VEDTAK 01a/06 Referatet fra siste styremøte fra det forrige Seksjonsstyret Karate (2004 – 2006)
ble enstemmig godkjent.
VEDTAK 01b/06 Det var også enstemmighet rundt at referent bør baseres på frivillighet og
stafettpinnen bør fortrinnsvis gå på rundgang. Ingrid B. Dalheim utarbeider
Protokoll 01 (2006-2008) og starter stafetten.
2 Referat fra Seksjonstinget
2.1

Mandat Teknisk Komité (Ref.Seksjonstinget, sak 3)

VEDTAK 02a/06

Saken behandles under pkt. 6 ”Nye Komiteer” under.

2.2
2.3 Modell for valg/nedsetting av DK, og hvordan dommerne kan påvirke sitt eget fagorgan (RefSeksjonstinget, sak 5)

VEDTAK 02b/06

Saken behandles under pkt. 6 ”Nye Komiteer” under.

3 Økonomi
Regnskap gjennomgått og tatt til etterretning.
Seksjonsstyret finner det ønskelig å bemerke at tall materialet ift
medlemsinntekter i all tydelighet viser at man her har behov for å iverksette
tiltak som bidrar til positiv verdiskapning, dvs. sikrer økt antall medlemmer.
Strakstiltak bør iverksettes, ringe-/purr runde mtp kontingentinnbetaling. Vekst
innen Seksjonen står meget sentralt. Medio oktober vil man ha en ”riktigere”
bilde av situasjonen økonomisk sett.
VEDTAK 03a/06

Det ble enstemmig vedtatt at Styret setter denne posten på sakslisten for neste
styremøte 30. september. i Bergen.

VEDTAK 03b/06

Ringerunde til alle klubber iverksettes. Aksjon: Robert Hamara

VEDTAK 03c/06

Etablere oversikt over alle tidligere tildelinger mht økonomisk støtte. Aksjon
Robert Hamara.

4 Behandle referat fra Fullkontaktkomiteen
4.1 Reg. av lisensierte utøvere fullkontakt, dommerutdanning, lisensierte NKF dommere (ref. sak 04/06,
07.05.06)

Arbeidsprosess i dag er slik at klubbledere elektronisk sender utskrift av sine
lisensierte medlemmer til relevant ansvarsperson som i dag er Judith Nilsen Man
ser at dette kan gjøres i samarbeid med den personen i NKF som har tilgang til
lisensarkivet i NKF. Fullkontaktkomiteen ønsker et svar fra seksjonen på
hvordan dette lettest kan gjøres.

Det ønskes også svar fra Karateseksjonen på om henvendelser mht
dommerregister skal/kan gå gjennom/gjøres av Fullkontaktkomiteen eller om
dette skal gå ut fra Karateseksjonen.
Slik det gjøres i dag fører Paul Johansen register over dommere i fullkontakt
karate. Medlemsklubbene sender inn navneliste over de aktuelle dommerne de
ønsker å stille med, enten etter forespørsel fra Karateseksjonen eller direkte fra
Fullkontaktkomiteen.

VEDTAK 04a/06

Det ble enstemmig vedtatt at ansvarlig person for registrering av lisensierte
utøvere og dommere i fullkontakt, slik situasjonen tilsier det i dag vil gå
gjennom Administrasjonen v/Robert Hamara som har sagt seg villig til å bekle
denne rollen.

4.2 Utlysning av stevner 2006/2007 (ref. sak05/06, 07.05.06)

Totalt ønskes det 3 hovedstevner, gjerne kalt Norgescup, pr sesong og at det ene
av disse tre får status som NM i Fullkontakt Karate. Stevnet som arrangeres
høsten 06 ønskes som det første som har denne status. Svar fra Karateseksjonen
ønskes
Styret drøftet fordeler og ulemper ifm ovennevnte. Mange forskjellige sentrale
aktører/interessenter i markedet bør hensyntas, slike som media, sponsorer,
stilartsorganisasjoner, toppidretten m.v. Viktig å etterstrebe ivaretakelse av
breddeinteresser, for eksempel bør man også lytte til stilartsorganisasjoner som
historisk sett har vært holdt nede/vært mindre verdt. Likeverd og forutsigbarhet
er sentrale begreper i idretten. NM begrepet kan absolutt brukes, men med
stilartsnavn i tillegg. Viktig å sikre en ”win/win” situasjon. Styret er av den
oppfatning at det står sentralt å oppmuntre en samfunnsdebatt, la media og
sponsorer sammen med ”folk i gata” si sitt. Generalsekretær påpekte under
saksbehandlingen at det er meget viktig for Kampsportforbundet å ha en
riksdekkende og tydelig profil. Etter langtidsplanen som Kampsportforbundet nå
har fokus på, kommer markedsplanen på prioriteringslisten iflg.
Generalsekretær. En sentral utfordring bør være å se på hvilke tiltak som bør
iverksettes for å etterstrebe økt lojalitet til Forbundet. Strategiarbeid bør stå
sentralt.

VEDTAK 04b/06

Styret gir sin tilslutning til at 1 av 3 hovedstevner (Norgescup stevner) får status
NM Fullkontakt Karate. Styret gir også sin tilslutning til at stevnet helgen 29 –
31. september blir det første som får slik status (bekreftet av Generalsekretær,
Trond Søvik, som var tilstede under behandling av denne sak).
Fullkontaktomiteen ønsker også at det skal være mulighet for medlemsklubber å
arrangere regionale stevner utenom de 3 norgescupstevnene. Svar fra
Karateseksjonen ønskes
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VEDTAK 04c/06

Det er fullt mulig for medlemsklubber å arrangere regionale stevner utenom de
3 norgescupstevnene man har i dag (bekreftet av Generalsekretær, Trond Søvik,
som var tilstede under behandling av denne sak).

4.3
4.4 Utarbeidelse av informasjonsskriv om Fullkontaktkomiteen (ref. sak 08/06, 07.05.06)

Fullkontaktkomiteen ønsker et svar fra Karateseksjonen på om det bør utarbeides
informasjonsskriv om Fullkontaktkomiteens medlemmer og dens arbeidsoppgaver
evnt. hvordan det bør gjøres, evnt. hvilken info som bør være med kan slik
informasjon sendes ut sammen med fellesinformasjon
evnt. samtidig med utsendelse av utlysning til stevner 2006-2007
VEDTAK 04d/06

Lister over deltagere på stevner skal sendes av stevnearrangør til Forbundet.
Ref. forslag til Håndbokens bestemmelser ift Dommerkomite – ref. Stevnekomite.
Godkjent og vedtatt – utsendt. Ref.

4.5 Behandle forslag til budsjett for 2006 (ref. sak 09/06, 07.05.06)

Fullkontaktkomiteen utber Karateseksjonens synspunkt ift komiteens ønske om
å kunne motta de inntekter som mottas på lisenser, i tillegg til de allerede
bevilgete midler for Fullkontaktkomiteen. Komiteen utber også
Karateseksjonens syn mht hvilken måte dette eventuelt kan gjøres på.
Kjøper man konkurranselisens – kan man delta overalt.
VEDTAK 04e/06

Karateseksjonen mener det vil være feil med øremerking av nevnte lisensmidler.
Slik dette fungerer i dag, går dagens lisensmidler i fullkontakt inn i seksjonen i
forbundet, hvorfra midles utdeles iht innkomne søknader som igjen tilfredsstiller
etablerte kriterier for tildeling.

5

Karateseksjonens virksomhetsområder
Med bakgrunn i dokumentet ” Forslag om definering av Karateseksjonens
virksomhetsområde ” ført i pennen av Harald Bauck, drøftet Karatestyret de
forskjellige virksomhetsområder i forslaget. Et konkret forslag som fremkom i
møtet, var å ”lage og gjennomføre” kurs i klubbadministrasjon. Styret var
enstemmig enige om at dette var et godt forslag som burde konkretiseres
ytterligere.
Forslaget har til hensikt å bidra til at Karateseksjonen definerer sitt
virksomhetsområde slik at dette er i samsvar med NKFs langtidsplan og
generelle utviklingstrekk, og har referanse til ”Underlag for utviklingsplaner i
NKF” og også til Samarbeidsavtale NKF – stilartsorganisasjoner.

Markedsføring er et annet viktig element, hvordan kan man sikre optimal
markedsføring av aktiviteten vår og slik erverve og engasjere optimalt antall
medlemmer innenfor alle stilarter? En enkel men god brosjyre vil kunne være en
sentral verdiskaper, var det enighet om i Styret. Robert Hamara sporer opp en
brosjyre han har utarbeidet for Jujitsu. Styret vurderer hvorvidt denne vil kunne
fungere som et ”maldokument” for alle stilarter ift markedsføring.
VEDTAK 05a/06

STYREMEDLEMMENE GÅR GRUNDIG GJENNOM OVENNEVNTE
FORSLAG, AVSJEKKER DETTE MOT FORBUNDET – MED FRIST TIL
NESTE STYREMØTE 30.09.06. DOKUMENTET BØR LESES MED KREATIVT
BLIKK.
DOKUMENTET DISTRIBUERES AV STYRETS LEDER SAMMEN MED
REFERAT FRA DETTE MØTET, DVS. PROTOKOLL NR. 01.

VEDTAK 05b/06

STYRET ARBEIDER VIDERE MED POTENSIELLE TILTAK FORBUNDET
MED SEKSJONENS VIRKSOMHETSOMRÅDER.

6 Nye komiteer
6.1 Mandat Teknisk Komite (Ref.Seksjonstinget, sak 3, ref. og sak 2 over)

Med bakgrunn i ”Håndbok for tillitsvalgte i Norges Kampsportforbund, versjon
6, 07.05.06” drøftet Seksjonsstyret arbeidsoppgaver Teknisk Komite. Forslag til
justeringer/endringer ble foretatt for hånd direkte i utskriftsversjon av nevnte
versjon 6. Det var videre enighet om at endringsforslaget går sammen med
denne Protokoll 01 for høring.
VEDTAK: 06a/06

Innhente kommentarer til Seksjonsstyrets forslag til endringer av
arbeidsoppgaver og tilhørende kriterier for teknisk komite, ref. ”Håndbok for
tillitsvalgte i Norges Kampsportforbund, versjon 6, 07.05.06”, ”Teknisk Komite
(TK)”, side 31/61. Håndboken finnes i pdf format på NKF sin hjemmeside.
Revidert utkast i pdf format vedlegges Protokoll 01. Evnt. kommentarer
koordineres av Odd Arne Hagen.

6.2 Modell for valg/nedsetting av DK, og hvordan dommerne kan påvirke sitt eget fagorgan (RefSeksjonstinget, sak 5, ref. og sak 2 over)

Med bakgrunn i ”Håndbok for tillitsvalgte i Norges Kampsportforbund, versjon
6, 07.05.06” drøftet Seksjonsstyret arbeidsoppgaver/kriterier for medlemmer av
Dommerkomite. Forslag til justeringer/endringer ble foretatt for hånd direkte i
utskriftsversjon av nevnte versjon 6. Det var videre enighet om at
endringsforslaget går sammen med denne Protokoll 01 for høring
VEDTAK: 06b/06

Innhente kommentarer til Seksjonsstyrets forslag til endringer av
arbeidsoppgaver og tilhørende kriterier for Dommerkomite, ref. ”Håndbok for
tillitsvalgte i Norges Kampsportforbund, versjon 6, 07.05.06”, ”Dommerkomite
(DK)”, side 31/61. Håndboken finnes i pdf format på NKF sin hjemmeside. Evnt.
kommentarer koordineres av Odd Arne Hagen.
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Med bakgrunn i innkomne forslag, har de respektive komiteer fått følgende
sammensetning
6.3 Dommerkomite:

Kjell Jacobsen
Kjell Sivertsen
Erik Støen

Nordnes KK Leder
Seiken KK
Kristiansand KK

Kjell Kallsæther
Per Sogn
Egil Bokn

Sakura KK
Troll KK
Stavanger KK

6.4 Stevnekomite:

6.5 Teknisk komite;

Robert Hagen
NSF shotokan stilartsleder
(evnt. erstatning: Thomas Nilsen Stavanger KK)
Øistein Riber
Wado Ryu stilartsleder
Gunnar Gundersen NKK Kyokushinkai

6.6 6.6

Fullkontaktkomite

Paul Johansen
Fyllingen KK
Judith Nilsen
Tromsø KK
Harald Skog
Lørenskog KK
Gjermund Myklebust Egersund KK

VEDTAK: 06c/06

Enstemmig vedtak ble fattet under forutsetning av at de navngitte kandidater har
gitt/gir sitt klare ja. Det ble besluttet at E-post henvendelse går til alle de
foreslåtte kandidater for å kvalitetssikre deres villighet til å påta seg nevnte
verv. Aksjon: Vigdis Nerheim.

7 Kvalitetssikring av graderinger
”Regler for Dan graderinger i karate for Norges Kampsport Forbund” ble kort
redegjort for av Harald Bauck.
VEDTAK 07a/06

Enstemmig vedtak ble fattet mht at Styret formidler nevnte regler til WKF Teknisk Komite v/Geir Larsen for kommentarer med svarfrist innen neste
styremøte i september. Styret legger til grunn ”samme struktur” og kun
oppgradering av innhold”. Aksjon: Harald Bauck.

8 Eventuelt
8.1 Dommermerker

Det bestilles 200 stk. Dommermerker til en ca kost av 6.000 NOK. Man erstatter
grønt løvblad med gull og fjerner WKF-merket.
VEDTAK 08a/06

Enstemmig vedtak ble fattet mht å bestille 200 stk. Dommemerker som ovenfor
skissert. Aksjon: Robert Hamara.

8.2 Web Kontakt

VEDTAK 08b/06

Enstemmig vedtak ble fattet mht at Åsmund Pedersen påtar seg rollen som
assistent for Robert Hamara ift det å legge ut data på Web, dette iht behov fra
Robert.

8.3 Terminliste

Følgende møteplan ble etablert for møter i Seksjonsstyret Karate. Behov for å få
lagt denne ut på web snarest. Det taes forbehold om endringer.
2006-09-30 (lørd.), Bergen, Haukelandshallen, kl. 12:00 – 15:00
2006-11-20 (mand.), Stavanger, kl. 17:30 – 21
2006-12-08/2006-12-09, Styremøte Karate i forkant av Forbundsstyremøtet
2007-01-27, Oslo
2007-03-24, Bergen
VEDTAK 08c/06

Enstemmig vedtak mht møteplan, dog med forbehold om endringer etter behov
underveis.

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Odd Arne Hagen

_______________________________________
Vigdis Nerheim

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Ingrid Bjordal Dalheim

_______________________________________
Eva Brænd

_______________________________________
Åsmund Pedersen
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