REFERAT – KARATE STYREMØTE – NR. 04 – 2012/14
Sted:
Tid:
Neste møte:

Clarion Airport Hotell, Bergen
Lørdag 25. mai 2013 kl. 11:00-14:30
Fre/lør 6.-7. sept. 2013 i Tustna, Kristiansund

DELTAKERE:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Kjell Sivertsen
Harald Bauck
Ingrid Bjordal
Elisabeth Knudtzon

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS), referent

Trond A. Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Nestleder
Styremedlem
Varamedlem
Sportskonsulent

Odd Arne Hagen
Svanhild Sunde
Jan Magnus Davidsen
Robert Hamara

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede tilstede.
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Godkjenning av innkalling og sakliste
 Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent. Det ble bemerket at det er ønskelig å få innkallingen/sakslisten tilsendt pr. e-post i tillegg til
utlegging i Dropbox.
 Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
En sak, brosjyre, ble meldt til evt. Sakslisten ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
O-01



Info fra adm.










Tilhenger som har vært brukt til mattefrakt er solgt og inntektene ført på prosjekt 30040.
Nytt lager og transportfirma for matter i Oslo. Avtale fremforhandlet i samarbeid med taekwondo WTF som
skal behandle denne neste helg. Gunstige betingelser.
Toppidrettsrapport, trenerløypa og utviklingstrapp for karate. Det ble vist til underlagsdok. Det er et godt
apparat under Dr. Wayne Otto. Landslaget er åpent for alle stilarter/grener på de vilkår som settes. Det
utvikles en utviklingstrapp for karate fra barn til sr. elite som presenteres i e-bok form.
29. mai kommer første avklaring i.f.t. hvilke 3 idretter som er kandidater til å komme på OL programmet,
hvor karate har en sjanse.
NKFs internasjonale plan setter vilkår for representasjon med bl.a. skjema som skal utfylles før og etter reise
for int. delegater og at seksjonsstyrene har møte med landslagsledelsen før representasjon for å kartlegge og
prioritere saker og int. utviklingstiltak på konkurranseområdet. I tillegg skal planene på karate toppidretten
avstemmes. Sportsjefen ønsker møtedato for slikt samhandlingsmøte. Avklares med seksjonsleder.
På samme måte som repr.utøverne kun får dekket utgifter ved offisielle mesterskap bør prinsippet også gjelde
dommerne. D.v.s. at det må særskilt begrunnes dersom dommere skal få dekket kostnader i.f.m. åpne int.
stevner for klubbene. Dette prinsippet vil bli tatt opp på kommende forbundsstyremøte for implementering i
den int. planen gjeldende for alle seksjonene. Karate styret stilte seg positive til dette.
Det er f.o.m. i år åpnet for at NIFs utstyrsordning for klubbene også kan gjelde for søknader fra
medlemsforbundene i NIF (maks. 5% av den totale tilskuddspotten kan tildeles forbundene). Det skal
vurderes om fondsmidler fra det gamle Region Vest skal brukes til stevneutstyr/logistikk for seksjonene. Dette
tas opp på kommende forbundsstyremøte. Karate styret stilte seg positive til dette.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 53
Styret tar orienteringen til etterretning.
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Info fra styreleder
Styreleder viste til referat fra siste forbundsstyremøte. Seksjonene har blitt anmodet av forbundsstyret om å endre
søknadsfrister på tilskuddsordningene til 1. mars og 1. sept.
Videre orienterte han fra EKF kongressen i Budapest hvor de nordiske landene ble samordnet i.f.t.
stemmegivning. På siste nordiske mesterskap ble Presidentvervet overgitt til Kjell som innehar dette frem til neste
gang i april 2014.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 54
Styret tar orienteringen til etterretning. Nye søknadsfrister for tilskudd gjøres gjeldende f.o.m. 2014.
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Rapportering fra komiteer
Det ble vist til underlagsdok. i.f.t. utvikling av deltakelse på stevner og aktiviteter våren 2013 samt undersøkelser
i.f.t. evaluering for å forbedre stevner og styrke ungdomsidretten innen karate. Dette jobbes det videre med til
neste møte.
Det er sterkt behov for å danne stevnekomite for WKF karate. Fullkontakt komite og Shobu Ippon komite
fungerer som stevnekomiteer for deres disipliner, men det er ingen komite for WKF karate. Følgelig blir det en
skjevfordeling av adm. ressurser i.f.t. oppfølging av karate og understøtting av frivilligheten.
GS orienterte om at det i juni skal ferdiggjøres et arrangementsavviklingshefte for NKF med særskilte vedlegg pr.
idrettsgren. I tillegg utvikles et arrangementskurs. Harald skulle besørge innspill fra JKA til dette arbeidet.
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Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 55
Styret tar orienteringen til etterretning. Arbeid med rekruttering og opplæring av stevnekomite igangsettes med
utarbeidelse av tekstforslag til info som utlyses på NKFs kanaler til rette målgruppe. Ungdom oppfordres særskilt
til å melde seg. Adm. utarbeider forslag som sendes seksjonsstyret for behandling pr. e-post før utlysning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Sak
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Frist

Ansv.

ASAP

Harald,
Adm.

Regnskap pr. april 2013
Regnskapet er over kr. 200.000 bedre enn periodisert budsjett. Dette har sammenheng med større
medlemsinntekter, mindre forbruk på dommersiden og ubrukte post 3 midler.
Tilskuddssøknader ble behandlet. En søknad om støtte til landslagsutøver i klubb ble særskilt
behandlet da denne var av prinsipiell betydning.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 56
Styret tar regnskapet per mars til etterretning. Søknad om tilskudd til landslagsutøver i klubb
avslås. Toppidrett er utskilt som egen faglig enhet underlagt forbundsstyret direkte og seksjonen
skal primært støtte breddeidrett og ikke begrenset til individuelle forhold. Klubbene som ikke ble
tildelt støtte tilskrives.

Følgende klubber ble tildelt støtte for aktiviteter:
Klubb

Aktivitet

Søkt beløp

Innvilget

Tromsø KK

Vinterleir

5 000

5 000

Tromsø KK

Barneturnering

2 500

2 500

Bjørgvin KK

Instruktørutvikling

20 000

5 250

Bjørgvin KK

Kompetanseheving, dommerkurs

6 000

6 000

Bjørgvin KK

Kompetanseheving, trener 2 del 2

5 000

5 000

Hallingdal KK

Treningssamling

20 000

7 500

Fjellsiden KK

Kompetanseheving, trener 1, 2 del 1 og 2, dommer

16 750

16 750

Fjellsiden KK

Rekrutering -plakater

1 284

1 000

Fjell KK

Kompetanseheving

5 000

3 000

Fjell KK

Konkurranse, JKA-cup JR 190 start. 12 klubber

8 603

5 000

Tromsø KK

Treningsleir

5 000

7 500

Tromsø KK

Kompetanseheving - Dommerkurs

2 500

2 500

Lyderhorn KK

Kompetanseheving

12 500

12 500

Lyderhorn KK

Kompetanseheving

1 000

1 000

Lura KK

Konkurranse JKA Open

15 000

10 000

Lura KK

Treningssamling

12 000

7 500

Lura KK

Kompetanseheving, 4 deltagere Nivå 2-3 kurs

7 000

7 000

186 738

105 000

Sum

Styremedlemmer som er medlemmer i klubber som har fått støtte, deltok ikke i behandlingen av
søknaden som gjaldt deres klubb.
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Graderingsreglement
Seksjonsstyret behandlet graderingsreglementet på forrige styremøtet. Basert på spørsmål i.f.t.
forståelse og konsekvenser av reglementet (bl.a. fra GS i e-post 15.02.13) ble det i etterkant
besluttet pr. e-post møte å utsette implementeringen av reglementet til en ytterligere
gjennomgang ble gjort på dette møtet. Dette gjelder primært punkter i reglementet om at
3

honorære graderinger ikke skal benyttes, verken i.f.t. mesterskapsresultater, senioritet eller
forbundsgradering via forbundsstyret samt at TK ikke kan gi forbundsgradering utover 6.dan
fordi Norge pr. i dag ikke har høyere graderte enn 7.dan.
Seksjonsleder fremla forslag til ny pkt. til diskusjon;
5.1 Forbundsgraderinger utover 6.dan tildeles av forbundsstyret etter innstilling fra
seksjonsstyret.
6.1 Honorære dan-graderinger nyttes ikke av NKF. De eneste honorære karate graderinger
anerkjent av forbundet er grad tildelt av WKF.
6.2 Dan-gradering basert på senioritet kan tildeles personer over 40 år, som har trent og
undervist karate regelmessig i det herunder angitte antall år, såfremt kandidaten har bestått
teknisk gradering for tidligere tilkjent DAN-grad og klubben fremsetter søknad.
Seksjonsstyret tok innspillene opp til diskusjon med utgangspunkt i intensjonene som lå til
grunn ved forrige behandling av reglementet, bl.a. om at honorære graderinger kun gis av WKF.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 57
Graderingsreglementet fra forrige styremøte står fast, herunder slik at honorære graderinger i
alminnelighet ikke tildeles lenger av NKF. Følgende justeringer skal innarbeides i reglementet;
Seksjonsstyret kan foreta dispensasjoner fra reglementet i særskilte tilfeller. I tilfeller hvor man
ikke har høyt nok graderte eksaminatorer i Norge kan internasjonal bistand rekvireres.
Reglementet justeres og utlegges på NKFs websider.
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ASAP

Harald,
Adm.

Søknad om forbundsgradering til 7. dan
En klubb har innsendt søknad om forbundsgradering for sin hovedinstruktør.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 58
Seksjonsstyret ser positivt på søknaden og innstiller overfor TK å gjennomføre gradering i.h.t.
graderingsreglementet. Klubben tilskrives.
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ASAP

TK
GS

Klage på utsagn via sosiale medier
En medlemsklubb har innsendt klage på annen klubb i.f.t. uttalelser som oppfattes som usanne,
villedende og krenkende. Sportssjef har også innsendt rapport på liknende forhold vedr. samme
klubb. I sistnevnte tilfelle har klubben etterkommet sportssjefens anmodninger like før dette
styremøtet og dermed bortfaller den delen av saken.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 59
Seksjonsstyret finner ikke grunnlag for å innstille til påtale i idrettens domsutvalg eller
sanksjonere med alminnelig disiplinærforføyning på nåværende tidspunkt. Saksinnholdet bør
sees opp imot forbundets etiske retningslinjer og GS bes om å kalle klubbene inn til
avklaringsmøte med dette som utgangspunkt. Saken bringes inn til overordnet organ på
prinsipiell basis i.f.t. hvordan idretten generelt bør agere overfor uønskede skriverier på
sosiale medier. I tillegg skal det utlegges et generelt notat om dette på Facebook til info.
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ASAP

GS

ASAP

Adm.,
Seksjonsstyret

Aktiviteter 2013/2014
-

Regionale stevner (se terminliste på www.kampsport.no)
NM for lag i Drammen, 23.november 2013 – arrangør: Nippon KK
Felles NM 2014 – Bergen, 29. mars 2014 – arrangør: Bjørgvin KK.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 60
Stevnene approberes av seksjonsstyret.

4
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Dommerutdanning
Utifra budsjett er det isolert sett ikke rom for å fortsette med gratis dommerkurs for
medlemsklubbene. Imidlertid viser regnskapet bedre resultater enn budsjettert.
Bærum kampsport klubb har innsendt forslag til tiltak innen for dommerområdet som
seksjonsleder har bedt DK se på. Svar fra DK forelå til styremøtet.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 61
Med bakgrunn i den gode regnskapsmessige situasjonen samt mulighet for å benytte egenkapital
i balansen, åpner seksjonsstyret for at ordningen med gratis dommerkurs videreføres inntil
videre. Kursene belastes prosjekt 70020, leder/dommerutdanning, og følger den totale
økonomiske utviklingen nøye.
DKs svar på brev fra Bærum Kampsport Klubb understøttets av seksjonsstyret. Brevet sendes
klubben.

Straks

DK,
seksjonsstyret

ASAP

Elisabeth

Eventuelt:
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Brosjyre
Harald har etterlyst innspill fra seksjonsstyremedlemmene siden sist styremøte. Nå har det kommet tilstrekkelig
med innspill til at brosjyre for rekruttering kan begynne å ta form og jobbes videre med til neste møte.

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Ingrid Bjordal

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Elisabeth Knudtzon
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