PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN
NR. 03 – 2006-2008
Dato :Mandag 20. november 2006
Kl.
:17.00 – 21.00
Sted : Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10, 4033 Stavanger
DELTAKERE:

ADM.

Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Vigdis Nerheim
Harald Bauck
Ingrid B. Dalheim
Eva Brænd
Åsmund Pedersen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Robert Hamara

Sportskoordinator
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1. Sak nr. 16 Referat fra siste styremøte
VEDTAK 16a/06 Innholdet i referatet ble enstemmig godkjent.
Referatet rettes opp til den formelle malen som er gitt. Aksjon: Kjell Sivertsen og
Vigdis Nerheim.
VEDTAK 16b/06 Alle referat etter styremøter skal gå på sirkulasjon til styremedlemmene med retur
til leder for styret. Dersom noen av styremedlemmene har kommentarer skal disse
komme frem i denne runden, hvis ikke skal det fremkomme at medlemmet er enig
ved å anmerke ”ok”. Denne prosessen gjennomføres før referatet publiseres.
2. Sak nr. 17 Referat fra siste Forbundsstyremøte
Kjell Sivertsen refererte hovedpunktene fra forbundsstyremøtet.
Han opplyste om at karateseksjonen har fått innvilget dispensasjon fra
organisasjonshåndboken med følgende tekst:
”For karate seksjonen innvilges dispensasjon fra DK og TK instrukser i ny
organisasjonshåndbok, med basis i i tingvedtak om at karate seksjonens TK kan
dispensere fra regionale konkurranseregelverk.”
Informasjon om at det arbeides i Forbundet med ett felles dataprogram som omfatter
påmelding, trekning og kampgjennomføring i forbindelse med stevner ble gitt. Dette
er det en egen komité i Forbundet som arbeider med, og mer informasjon om dette
kommer etter hvert som slik informasjon blir tilgjengelig.
I tillegg er karateseksjonen blitt pålagt av forbundsstyret følgende:
”Forbundsstyret ber seksjonsstyrene uttale seg om hvorvidt det kan være ønskelig
å fremlegge forslag til tingbehandling om å avvikle lov-, doms- og appellutvalg
samt evt. endre tingperiode fra 2 til 3 år.”
VEDTAK 17/06

Dette blir satt opp som egen sak på neste styremøte, i januar 2007.

3. Sak nr. 18 Økonomi
Regnskap og budsjett:
Gjennomgang fra styreleder:
Karateseksjonen har pr. oktober 2006 et overskuddet på kr. 248 000.
Seksjonen ligger bra an i forhold til budsjett.
Post 10020 må være feilført. Robert sjekker med Ann i administrasjonen.
Det forventes at budsjettet på lisenser oppnås (kr. 70 000)
Etter utskillelsen av toppidretten har økonomien blitt bedret for seksjonen.
Styreleder kommenterer økonomien som bra pr. i dag.
Styret ønsker at ekstra midler skal fordeles på aktiviteter i budsjettet for 2007. Det
ble utarbeidet et budsjettforslag av styret som ligger ved dette referat. (Vedlegg 1).
VEDTAK 18a/06 Regnskap gjennomgått og tas til etterretning.
Revidert budsjett for 2007ble utarbeidet og vedlegges referatet.
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VEDTAK 18b/06 Møtet vedtok at det kun skal behandle de store tallene i budsjettet. Det videre
arbeidet med å fordele summene over perioder i året skal styreleder og
administrasjonen sette sammen, og til slutt presentere budsjettet for resten av styret.
Aksjon: Kjell Sivertsen.
VEDTAK 18/06 Styret overlot referent fra møtet oppgaven med å renskrive forslaget til bruk av
overskuddsmidlene, og at dette forslaget skal følge referatet ved utsendelse til
godkjenning hos styrets medlemmer. Aksjon: Åsmund Pedersen.
4. Sak nr. 19 Søknad om økonomisk støtte – Behandling av innkomne søknader
Styret har mottatt seks søknader om støtte. Dette synes styret er bemerkelsesverdig
lavt i og med at informasjon om søknadsprosedyrer og hva man kan søke om ligger
ute på www.kampsport.no.
VEDTAK 19a/06 Karateseksjonen innvilger følgende søknader:
Sakura Karateklubb innvilges kr. 5 000 i støtte for åpen treningssamling,
Egersund Karate Kyokushinkai innvilges kr. 5 000 i støtte for åpen treningssamling,
Stavanger Karateklubb innvilges kr. 5 000 i støtte for åpen treningssamling,
Hamar Karateklubb innvilges kr. 5 000 i støtte for åpen treningssamling og
Sandefjord Tradisjonelle Karateklubb innvilges kr. 5 000 i støtte for åpen
treningssamling.
I tillegg innvilges Ågotnes Karateklubb kr. 5 512 i rekrutteringsstøtte.
VEDTAK 19b/06 Det skal arbeides med å forbedre klubber og lags kunnskaper om de muligheter for
tilskudd som eksisterer i dag. Aksjon: Åsmund Pedersen.
5. Sak nr. 20 Dommersituasjonen i Norge (Valg til DK, utdanning, antall dommere etc.)
Styreleder redegjorde for historikken i saken for det sittende styret.
Styrelederen vil at den etter hvert så mye omtalte ”valg til dommerkomité” saken,
som ble behandlet av et eget utvalg før Seksjonstinget, nå skal avsluttes.
Styrelederen støtter utvalgets konklusjon 100 %. Resten av styret sa seg enig i dette,
men Odd Arne Hagen ville presisere at det er viktig at dommerne blir hørt i
prosessen med sammensetning av Dommerkomité (DK).
Videre ble det diskutert om hvorfor det er for få topplisensierte dommere.
Hovedkonklusjonen er at de som er dyktige og fremadstormende som dommere må
få muligheten til å utvikle seg videre uten at det ligger hindringer i veien for dette.
Odd Arne Hagen etterlyser en ”utdanningsstige” som er allmenn kjent, og mener at
det bør lages en ”kokebok” som forteller om ”stigen” i dommerutdanningen.
VEDTAK 20a/06 Sammensettingen av DK blir gjort av karateseksjonens styre. Styret skal lytte til og
ta med de signaler som blir gitt fra dommerstanden i denne prosessen.
Pålegget fra seksjonstinget angående ”valgordning for dommerkomité” ansees som
utført og ferdigbehandlet.
VEDTAK 20b/06 Styret oversender som arbeidsoppgave til DK å produsere skriftlig materiale
(”kokebok”) som forteller om mulighetene for en karriere som dommer i
Karateseksjonen. Antero Rinne skal involveres i denne prosessen.
3Tilsluttet

Norges Idrettsforbund - Member of World Karate Federation (WKF), The World Taekwondo Federation (WTF) and Ju jitsu International Federation (IJIF)

Norges Kampsport Forbund

Telefon:(+47) 21 02 90 00

Serviceboks 1 U.S

Telefax: (±47) 21 02 96 01

Postgiro: 0803 22 27288

Sognsveien 75, N-0840 Oslo

3

6. Sak nr. 21 Karateseksjonens virksomhetsområder
Harald Bauck gjennomførte en oppsummering av arbeidet han har gjort.
Kopi av skrivet ligger vedlagt dette referat (vedlegg 2).
VEDTAK: 21a/06 Styret vedtok, med en strykning av alt etter punktum i punkt 3.5 del 2, at dokumentet
godkjennes. Dokumentet skal videreutvikles og brukes foreløpig som en
fremdriftsplan.
7. Sak nr. 22 Teknisk Komité og Stevnekomité
Det har vært utfordrende å få personer til å påta seg komitéverv. Styret fant det
naturlig, grunnet disse utfordringene, å la SK bestå av 2 personer frem til det dukker
opp en villig kandidat til den siste plassen. Komitémedlemmene i dag kommer fra
Kampsportregion Øst og Vest. Det er derfor ønskelig at kandidaten til den siste
plassen kommer fra en av de øvrige regionene, og da gjerne en region der det er
stevneaktivitet. Pr. i dag har styret fått følgende kandidater til å delta i komitéene:
Stevnekomité (SK):
Per Sogn
Troll KK
Åsmund Pedersen
Nordnes KK
Teknisk komité (TK);
Thomas Nilsen
Stavanger KK
Cato Bruarøy
WIKF (Wado International) stilartsleder
Geir A. Larsen
JKA stilartsleder
I tillegg kontaktes Øyvind Andreassen (Kyokushinkai) for å få en kandidat fra
stilarten inn i TK. Aksjon: Ingrid Bjordal Dalheim.
8. Sak nr. 23 Graderingsbestemmelsene
Det var forvirring om hvilken versjon som er gjeldende som arbeidsdokument da
det eksisterer 3 forskjellige versjoner. Styreleder redegjorde for hvilken versjon som
er gjeldende.
Det var enighet om at dette er et tungt dokument som må arbeides videre med.
Målet er å overføre dokumentet til TK.
Forslag fra Harald Bauck om at styreleder redigerer katalisten og tar en vurdering på
resten av innholdet. Styreleder utarbeider videre et endelig høringsdokument som
sendes til TK for utarbeidelse.
VEDTAK 23a/06 Styreleder redigerer katalisten og tar en vurdering på resten av innholdet.
Styreleder utarbeider videre et endelig høringsdokument som sendes til TK for
utarbeidelse.
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9. Sak nr. 24 Eventuelt
a) Stilarter og NM
Hovedproblemet er pressens fremstilling av stilarts-NM som et offisielt NM der alle
kan delta.
Det ble foreslått at det utarbeides en mal for pressemelding som sendes
klubber/organisasjoner som arrangerer slike stevner, med pålegg om bruk av denne,
der det kommer helt klart frem at det er stilarts-NM det er snakk om.
Administrasjonen, representert ved Robert Hamara, forklarte at lignende tiltak var
forsøkt gjennomført tidligere, uten at det gav noen form for effekt.
b) Fullkontaktkomitéen
FKK sak 1506 Komiteen ønsker svar fra seksjonen om hvilke muligheter det er for
å øke beløpet på kr 75000,- med tanke på å innlemme flere dommere i komiteens
tjeneste .
VEDTAK 24a/06

Styret gikk ikke inn for å øke potten på 75000,- nå, men vi har økt potten til klubber
og kretser for at de kan søke om midler på denne posten.
I tillegg vil vi se på kriteriene for tildeling av midler for å skape mer aktivitet.
c) Nye regler fra WKF
Det blir innført nye regler for konkurranser i WKF. Vedlagt til dette referat ligger
kopi av disse regelendringer fra WKF, som skal innføres fra og med 2009 (vedlegg
3).
Norge har tidligere vært et foregangsland når det gjelder å implementere nytt
regelverk og prøve dette ut før de pålegges av WKF, og styret er av den oppfatning
av at det ikke er noen grunn til å unnvike fra dette denne gangen heller.

VEDTAK 24b/06 Temaet om stilarter og NM videresendes til stilartsmøtet 8.-9. desember i år, der det
tas opp til diskusjon. Det langsiktige målet er at det bare skal være ett stevne som
kan kalles NM, og det skal være stevnet som arrangeres i regi av
Kampsportforbundet og der det deles ut Kongepokal.
VEDTAK 24c/06 Regelendringene fra WKF implementeres i det gjeldende regelverk, og vil være
gjeldende fra og med 01.01.2007 for stevner i regi av Kampsportforbundet.
_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Odd Arne Hagen

_______________________________________
Vigdis Nerheim

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Ingrid Bjordal Dalheim

_______________________________________
Eva Brænd

_______________________________________
Åsmund Pedersen
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