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REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN    

NR. 02 –  2008- 2010 

 

STED:  Rica Hotel Gardermoen  
    

DATO:  Lørdag 18.oktober kl.0900 – kl. 1325 
   
DELTAKERE: 

  

 Kjell Sivertsen Leder   
 Odd Arne Hagen  Nestleder  
 Harald Bauck Styremedlem (referent) 
 Eva Brænd  Styremedlem 

 Ingrid B.Dalheim Styremedlem 

 Vigdis Nerheim  1.Varamedlem  
 Linda Lund  2.Varamedlem  
 
ADMIN. GS Trond Søvik, Sportssjef Dag Jacobsen og hele Forbundsstyret deltok fra 

kl 1000.  
   
SAKSLISTE :  
 
SAK 09  REFERAT FRA SIST MØTE   

Protokoll fra styrets møte nr.01 ble signert.    
    
SAK 10  ØKONOMI- REGNSKAP OG BUDSJETT  

Regnskap pr. ultimo september er mottatt. Økonomien utvikler seg iht budsjett, 
og vi ser ikke potensiale for store avvik fra budsjett.  

        
Innspill til budsjett for 2009 er ikke mottatt fra GS. Disse innspillene forventes i 
tide til å sluttføre budsjett på styremøte 22.11.08.  
 

SAK 11  ENDRINGER I STEVNEREGLEMENTET  
 
WKF kumite- og katareglement: Gjeldende versjon er den engelske, norsk 
oversettelse er å betrakte som en veiledning.  

   Karate Shobu Ippon-reglement er tidligere innsendt og godkjent.  
   Kampreglement for fullkontakt / lettkontakt karate er oppdatert og godkjent. 

 
SAK 12  KARATESTEVNER  I REGI AV NKF 
   
 
  Innspill om økt deltagelse på stevner 

Ressursgruppe bestående av Geir Henriksen, Nils-Petter Wold og Stig 
Kristiansen leverte sine innspill, disse ble presentert av Stig K på møtet. 
Innspillene er vedlagt dette referatet.  

 
  Felles NM  
  Styret diskuterte et forslag om å arrangere NM i karate felles for de tre godkjente 

reglementene (WKF, fullkontakt og Shobu Ippon). Forslaget innebærer at det 
kåres norgesmestere i alle reglementene. Generalsekretæren avklarte at en slik 
gjennomføring ikke er i strid med regelverket om konkurrerende virksomhet.  

  Det ble vedtatt at Harald lager en grundig beskrivelse av denne måten å 
arrangere NM på, for videre saksbehandling i styret.  

 



SAK 13  OPPNEVNING AV KOMITEER FOR PERIODEN 2008-2010  
 
   Dommerkomite:  

Pr 18. oktober er det bare 2 medlemmer i dommerkomitéen. Styret vedtok å 
arbeide videre for å rekruttere et tredje medlem.  
Etter styremøtet har det vært utvikling i denne saken, og styret har bestemt 
følgende: 
 

VEDTAK 15  Karl H. Lund velges som nytt medlem i DK etter innstilling fra DK`s leder Kjell 

Jacobsen. Styret forutsetter at DK`s leder klargjør ovenfor Karl H. Lund 

omfanget av arbeidsoppgaver som skal utføres. Styret vil i samarbeid med DK 

se på komiteens arbeidsoppgaver i den hensikt å finne måter å avlaste 

komitémedlemmene.   
 
Shobu Ippon-komité: 
Styret registrerer med glede at JKA Norway har tatt initiativ til å opprette denne 
komitéen, og håper initiativet fører fram. 

   
SAK 14  KARATESEKSJONENS LANGTIDSPLAN  

Langtidsplanens temainndeling ble gjennomgått, uten at det ble identifisert 
behov for endringer. Styremedlemmenes ansvarsområder ble gjennomgått. 
Endringer i kjølvannet av skifte av styremedlemmer ble gjort (det vises til 
langtidsplanen på nettsidene for ytterligere detaljer). 

 
SAK  15  EVENTUELT 
 

• Møteplan 2008 – 2009 
SM 3: Lørdag 22.11.08 i Stavanger. Fokus på budsjett, langtidsplan  og søknader 
om støtte 
SM 4: Lørdag 31.1.09.  
SM 5: Oppunder Forbundsstyremøte 5-6 juni 
SM 6: Oppunder Forbundsstyremøte 16-17 oktober. 
 

• Shobu Ippon komiteen – støtte til dommere. En eventuell støtte til 
dommerutdanning må sees i sammenheng med etablering av en Shobu 
Ippon-komité. Dersom en slik komité etableres vil støttemidler kunne 
disponeres av denne.  

• WKF – WKC – Sentrum Karateklubb Haugesund. Styret vil gå gjennom 
WKFs lover for å se om det er grunnlag for videre oppfølging.   

 
 

 

 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
_______________________________________ 
Odd Arne Hagen  

 
_______________________________________ 
Harald Bauck  

_______________________________________ 
Ingrid B. Dalheim  

 
________________________________________     ________________________________________ 
Vigdis Nerheim         Eva Brænd  
 

_______________________________________ 
Linda Lund  

 


