
 

 
PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN  

 NR. 02 – 2006 - 2008  
 
 
STED:  Haukelandshallen ,Bergen  
DATO: Lørdag 30 september 2006  
KL.  12.00 – 15.00 
 
DELTAKERE:   

 Kjell Sivertsen Leder  
 Ingrid B Dahlheim  Styremedlem 
 Harald Bauck Styremedlem 
 Vigdis Nerheim Styremedlem 
 Åsmund Pedersen Varamedlem  
   

 

SAK  9/06  REFERAR FRA SIST STYREMØTE    
Referat fra forrige møte ble godkjent uten merknader. 
 

 
SAK 10/06  ØKONOMI  

Det er ingen store avvik i regnskapet. Det er positiv utvikling i forhold til Inntekter/ 
medlemskontigent selv om det fremdeles er ønskelig med større økning.  

. 
Når det gjelder  aktivitetsstøtte til lokale  klubber er det behov for mer synliggjøring av 
aktivitetsstøtten. Det er ønskelig med flere søknader om disse midlene. Alle klubbene 
har fått informasjon, men det bør likevel gjøres en felles innsats for at det skal komme 
inn flere søknader da det er midler igjen. 

 
STATUS  Økonomien ser grei ut så langt.  

 
SAK 11/06  VIRKSOMHETSOMRÅDER   
 

Det ble en gjennomgang av ”forslag om definering av karateseksjonens 
virksomhetsområde”.  Styret ser det som nødvendig med et punkt i tillegg som  
”holdningsskapende virksomhet” og ”retningslinjer for tilhørighet i karateseksjonen”. 
Punkt 4.5 i  forslaget endres noe og Harald sender inn oppdatering av endringene innen 
13 oktober i henhold til det som ble diskutert på møte. 

 
AKSJON  Harald sender ut oppdatering av endringene.  
 
 
SAK 12/06 NYE KOMITEER  

Nye komiteer:  Det ble endringer i komiteer og det ser så langt slik ut: 
 Stevnekomite:  

  Egil Bokn sa nei. Åsmund Pedersen går inn. Ellers som i sist referat. 
  Teknisk komite:  
  Øystein Riber sa nei. Thomas Nilsen går inn. Geir A Larsen eller en annen fra   
  Norway JKA går inn. 

 
 
 



 
 
SAK 13/06  REGLER FOR DAN GRADERING  
 

Regler for Dan -gradering sendes til adm i NKF innen 16 oktober for gjennomgang av 
de juridiske forholdene og avklaring av videre kontroller. Eventuelle endringsforslag fra 
styret sendes Harald innen 14 oktober 
 

AKSJON  Harald sender endringsforslaget til  styret. 
  
 

SAK 14/06   DISPENSASJON 
 
Pr dags dato er ikke teknisk komité kommet i gang med arbeidet sitt. Styret er av den 
mening at likhetsprinsippet står sterkt og at det skal være like muligheter for alle. Styret 
er enstemmig at dispensasjon ikke innvilges. 
 

  Styret er av den formening at dispensasjoner kun skal gis når det er urimelige utslag for  
  et regelverk som er vedtatt. Samtidig ønsker vi at reglene skal være lik for alle. 

   
  Det ble i denne anledning en gjennomgang av  referatet fra årstinget.  Med en    
  presisering av følgende ” side 70 punkt 1.3.2: Ny linje tilføyes: ”Teknisk Komité kan  
  gi dispensasjon fra aldersbestemmelsene.  

 
 

VEDTAK    Styret avslår dispensasjonssøknaden med begrunnelse som nevnt. 
 
 
SAK 15/06  EVENTUELT 
     

Kriterier for søknad om økonomisk støtte: Styret ønsker å vurdere dagens kriterier og 
søknadsskjema for å se om det er behov for endringer. 
  

AKSJON   Harald ser på saken.  
 

Sjekke med administrasjonen om det er noe ”på gang” som gjelder         
utdanning innen organisasjonsarbeid.  
 

AKSJON   Kjell.  
 

        ”Post 3 midler” Styret ønsker at det skal være enkelt og lett forståelig for klubbene         
        å søke om ”post 3 midler”  Dette bør sees nærmere på. 

 
 
 
 
_______________                                        ______________                                 _____________                
Kjell Sivertsen                                            Odd Arne Hagen                                  Harald Bauck  
 
 
_______________                                       _______________ 
Ingrid B. Dahlheim                                     Vigdis Nerheim 
 
 
_______________                                       _______________ 
Åsmund Pedersen                                       Eva Brænd 

 
 


