REFERAT – E-POST MØTE I KARATESEKSJONEN
NR.05-2006/2008
STED:

E-POST

DATO:

1.mars 2007

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

SAK 34

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

I forbindelse med søknadsprossesen ble det en misforståelse mellom styreleder i
seksjonen og leder av FKK ang. hvilke søknader Seksjonsstyret skulle behandle
og hvilke Fullkontaktkomiteen skulle behandle.
Vi ble enige om følgende:
FKK tar seg av alle søknader som omhandler støtte til stevnearrangement for
fullkontakt karate og til arrangement som omhandler rekrutteringen til
fullkontakt karate.
Som f.eks.:
-

Fullkontaktstevner (herunder også fullkontakt intro / lettkontakt)
Oppvisninger (rekruttering)

-

Åpne treningsamlinger i fullkontakt karate (herunder også 1-2 dagers
Seminarer) der kun fullkontakt karate omhandles.

-

Seksjonen behandler de søknader der annen kampaktivitet som jiu jitsu,
wkf-karate, judo etc. er i tillegg

På grunn av litt unøyaktig beskrivelse av tildelingsinstruks ber FKK om at
seksjonen behandler Drammen KL sin søknad nå, men heretter tar FKK disse
søknadene også.
Styret behandlet 2 søknader som var fra i fjor, i tillegg ønskes det at Styret lager
et vedtak på at arrangøren av stevner på landsbasis blir støttet med kr. 5000,- pr.
stevnedag. Sakura KK har arranger Scandinavian Oppen og det blir kanskje
urimelig at klubben skal måtte vente på støtte til vi har behandlet søknaden langt
ut i mai måned. Så derfor ber jeg Styret om å gjøre vedtaket, samt godkjenne et
bilag som Sakura har hatt som utlegg for troppen til Skottland. (Inntektene har
gått til Forbundet). Samtidig vedlegges en E-post fra Mizuchi om å få arrangere
NM jr. 2007
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Følgende Styrebehandles via E-post:
1. Søknad om støtte til Drammen Kampsportlag
Vedtak 34 a

Styret innvilget søknaden med kr. 5000,- til Drammen Kampsportlag
2. Søknad om støtte til Bergen KK

Vedtak 34 b

Styret innvilget søknaden med kr. 5000,- til Bergen Karate Klubb
3. Søknad om støtte til Sakura KK

Vedtak 34 c

Styret innvilget søknaden med kr. 15000,- til Sakura Karate Klubb
4. Søknad fra Mizuchi KK om å få arrangere Jr. NM 2007

Vedtak 34 d

Styret innvilget søknaden til Mizuchi KK om å få arrangere Jr. NM 2007
5. Generell godkjenning av støtte til arrangørklubb med kr. min. kr.5000,pr. stevnedag som arrangerer stevner på landsbasis, eller internasjonalt
stevne i Norge. Større beløp må søkes om spesielt.

Vedtak 34 e

Styret innvilget en generell støtte til arrangørklubb som arrangerer stevner på
nasjonalt eller internasjonalt nivå i Norge med kr. 5000,- pr. stevnedag. Styret
kan gjøre unntak.
6. Godkjenne bilag fra Sakura KK for bussreise

Vedtak 34 f

Styret godkjente bilaget fra Sakura KK

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Odd Arne Hagen

_______________________________________
Vigdis Nerheim

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Eva Brænd

_______________________________________
Ingrid B.Dalheim

_______________________________________
Åsmund Pedersen
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