Norges Kampsportforbund

Epost:

karate@kampsport.no

Avdeling Karate

Web: www.nkfkarate.no

Serviceboks 1, US

0840 OSLO

REFERAT STYREMØTE
Dato:
Tid:
Sted:

Fredag 15.11.02
17.00 – 21.00
Jordal Idrettshall

Tilstede på møtet: Trond Søvik og Dag Jakobsen fra adm, Trond Berg fra int.komite og Arnt-I +
Arild fra Orgkomite, Jarle, Eskil, Kate Rune og Karl Henning.

Prioriterte saker:
Saksnr

Sak

Ansvar/Eier

Generellt:
•Valg av referent, og godkjenning av innkalling og referat.

Eskil

Referat OK
Innkalling OK

Org 02/11

Referent: Cecilie Steinsland
•Gjennomgang av innkommen post
Brev ifra Geir Henriksen vedrørende klage på dommerkomiteen.
Innkommet klagebrev ifra NKKO anngående NM-tittel.
•Internasjonalt forum: Internasjonal Satsing, fremming av kandidater

AK 02/04

Orientering ved Trond Berg. Vektlegging på strategi vel så mye som på
personer er ønskelig. Sende personer som ikke er bundet opp med oppgaver i
forbindelse med utøverne som deltar i de respektive mesterskap, men som har
tid til å drive lobbyvirksonhet og snakke med de rette personene.
Trond B.
•EM 2006: Generell status, AS, orientering ved adm/Trond Berg.

LL 02/01

Styret i NKF har kommet et steg videre og har besluttet stiftelse av et AS i
forbindelse med EM-arrangementene fremover. Viktigste oppgaver for
karateseksjonen fremover blir jobbing med å planlegge (arrangementskomité,
personer til AS) og sette av penger til drift og innenfor dette å bestemme seg
for aktuelle alternativer til sted for arrangementet. Vedtak om at det skal
foreligge konkrete forslag med oversikt over fasiliteter og kapasitet samt
kostnadskalkyler til neste styremøte i januar - Rune og Kate får hovedansvaret
for sistnevnte.
Dag/Trond
•Toppidrett/Landslaget: Behandling av forslag om regioner. Se vedlegg.

Org 02/01

Eskil
Trond B.

Orientering om forslag til organisering ved Dag.
Vedtak 1: Forslag A
Som en midlertidig løsning vil vi fra 1.1 2003 engasjere Stein Rønning som
assisterende trener med ansvar for basen i Stavangerområde, mens Rune
Henrichsen får ansvaret for basen i Oslo området.
Når vi har fått etablert en god treningskultur i de respektive baser vil starte arbeidet
med å søke etter en ny landslagssjef for karate. Når ny landslagssjef er ansatt vil vi
søke etter assistenttrenere som skal ha ansvaret for treningsbasene. Når disse er på
plass vil assistenttrenerne og ungdomstrener rapportere til den nye landslagssjefen i
karate.
Vedtak 2:
Når det gjelder ungdomssatsningen delegeres dette ansvaret til sportssjef i
samarbeid med basetrenere.
Org 02/08

•Handlingsplan/Målsetninger for NKF/styret: Org K. Sammen med styret

Rune

Taes i neste styremøte i sammenheng med organisasjonsstruktur,
organisasjonskomité.
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Org 02

•Organisasjonsstruktur: Arrangementskomité: Status gjennomgås

Eskil

Leder: Ikke klart enda. Ansvaret for å finne riktig person er delegert til leder.
Org 02

Medlemmer: Terje Årdal, Egil Bokn, Aslak Nilsen
•Organisasjonsstruktur: Organisasjonskomité: Status og mandat.

Org 02

Orientering ved Arnt Inge Rolland – venter fortsatt tilbakemelding ifra styret
for retningen fremover, øvrige komitémedlemmer vil bli valgt ut etter at dette
foreligger for å være sikker på at rette personer havner på rett sted. Diskusjon
rundt hvor vi vil hen og hva som skal være målet for denne komiteen. Innspill
ifra Trond Søvik på at dette egentlig gjelder hele organisasjonen og ikke bare
karateseksjonen, men at det for øyeblikket er innenfor karate man har det
største arbeidet etter bråket og splittelsen rundt siste ting. Vedtak om at det på
neste styremøte skal avholdes “samarbeidsprosjekt” under ledelse av Arnt Inge
og Arild hvor også handlingsplanene (som det til dette møtet skulle sendes ut
punkter til) legges til grunn. Arnt Inge og Arild jobber også videre med dette
frem til da og sender evt. ut “hjemmelekser” til styremedlemmene i
forbindelse med dette. Styret på sin side sender viktig info til saker vi får inn til
organisasjonskomiteen slik at de får føling med hva vi sliter med.
Eskil
•Organisasjonsstruktur: Forslag til Graderingskomitè og mandat.

Eskil

Vedtak 1: Det skal opprettes en graderingskomité
Vedtak 2: Gunnar Nordahl`s forslag til graderingsregler skal brukes som et
arbeidsutkast.
Øk 02/01

Vedtak 3: Graderingskomiteens medlemmer utnevnt.
•Økonomisk status: Kate orienterer om økonomisk status.

LL 02/04

Trond Søvik orienterer om de siste tallene. Styret tar orienteringen til
etterretning – forutsatt en restriktiv linje ut året vil man kunne nå en prognose
med å gå i null.
Kate
•Egenandeler: Status på innbetalinger fra utøvere.

Øk 02/06

Fortsatt noe utestående i egenandeler.
•Sponsorer/sponsormidler: Status for sponsor 2002. Sponsorstrategi 2003

Kate

Kate

Status er pr i dag at vi står uten sponsor for 2003.
Vi har ikke mulighet til å inngå avtaler som forplikter medlemsklubbene, kun
utøvere med utøverkontrakt. Det vi har å gi er evt. avtaler som gir tilgang til
medlemsregister, salg av reklameplass på web og utøverdrakter i den grad vi
kan få frem utøvere som får profilering i media.

Øk 02/04

Oppf.Doc

Det foreligger pr. i dag to mulige sponsorer på utstyrssiden, Trond Søvik får
fullmakt til å gå videre i forhandlinger med disse og avgjøre hvilken av disse
som det blir skrevet endelig avtale med.
•Søknader: Behandling av innkommene søknader
Ingen midler tilgjengelige for øyeblikket, brev sendes ut til søkere om dette
med informasjon om at søknadene derfor vil behandles senere når midler evt.
foreligger.
•Gjennomgang av oppfølgingsdokument: Orientering om status samt fordeling
av ”eierskap” på resterende saker. Se oppf-dok.
•Eventuelt.

Kate

Eskil
Alle

Dekking av reise for Frank Jensen i egenskap av sponsor til WM.
Vedtak: dekkes i dette tilfellet ikke grunnet den økonomiske situasjonen
pr idag.
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