REFERAT – STYREMØTE i NKF – NR. 05 – 2012/2014
Sted:
Tid:
Neste møte:

Tustna ved Kristiansund
Lørdag 7.9.2013 kl. 10.30 – 16.00
Fredag/lørdag 7-8. desember 2013 – Oslo Gardermoen

DELTAKERE:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem

Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Harald Bauck
Ingrid Bjordal
Svanhild Sunde
Jan Magnus Davidsen

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent
Utdanningskonsulent

Bjørn Solberg (referent)
Martin Kitel

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
2. Varamedlem
Sportskonsulent

Elisabeth Knudtzon
Robert Hamara

Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til stede.
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Godkjenning av innkalling og sakliste:



Godkjenne innkalling
Innkalling ble godkjent
Godkjenne, referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Forrige referat som er godkjent per e-post ble bekreftet ved underskrift av de tilstedeværende styremedlemmer.
Saksliste med 2 innmeldte saker til eventuelt ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
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Info fra adm.
- Oppdaterte graderingsregler ble publisert på nettet i mai 2013.
- E-læring – WKF Regelverk 2013 ble utarbeidet av administrasjonen ved R. Hamara og skal brukes som
pilotprosjekt på det først dommerkurset i slutten av september.
- Utlysning av WKF stevner ble publisert på nettet på slutten av august.
- Stevneguide for karate er utarbeidet av administrasjonen og skal sendes ut på høring til Shobu Ippon (SI) og Fullkontakt (FK) – komité.
- Utlysning av rekruttering til stevnekomite ble lagt ut på nett i begynnelse av august. (Se egen sak nr. 29.)
- Mattene og stevneutstyr ble flyttet fra Ullevål til eget lager på Kolbotn (ca. 20 min. kjøring fra Ullevål).
- Stevneprogram kurs ble arrangert på Gardermoen 27. september. Karate ble representert av Svanhild
Sunde (WKF karate), Bo Vidar Larsen (FK karate) og sportskonsulent Robert Hamara. SI karate ble ikke
representert.
- Søknad om ny 3-årig godkjenning for fullkontakt karate hvor det tillates å vinne på knockout følges opp
av administrasjon. Frist 15. september 2013.
- Nye kata regler i WKF er utarbeidet og er gjeldene fra 1. januar 2013.

-

-

Rapport toppidrett karate
Vi startet opp høstsesongen med nordisk samling den 23.-25. august på Olympiatoppen hvor Danmark og
Sverige deltok. http://kampsport.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionID=9&movieID=304&chapterID=0
Vi starter sesongen med et landslag med 10 seniorer, 3 juniorer, og 3 kadetter fra 10 forskjellige klubber. I
tillegg er det et rekrutteringslag som består av 4 seniorer, 7 juniorer og 8 kadetter fra 9 forskjellige
klubber. Av disse er det tre nye utøvere som har søkt om plass. I tillegg er det 3 utøvere var invitert til
testing. Totalt består karate laget nå av 38 utøvere.
Bare i løpet av de seks siste måneder har fem seniorutøvere sluttet på grunn av at de ikke klarer å
kombinere toppidrett med skole/arbeid. Vi bruker mye penger på å utvikle kadetter og juniorer for at de
skal bli dyktige seniorutøvere og når de endelig blir senior slutter de. Dette koster mye penger og ressurser
slik at vi må bli ennå flinkere å plukke ut de utøvere som virkelig vil bli toppidrettsutøver. Det er mange
som vil være med på landslaget og delta på internasjonale konkurranser, men mange har problemer med å
trene det som er nødvendig. Forbundet kan ikke bruke penger på mosjonister. Vi må bli ennå tøffere når vi
skal velge ut hvem vi skal satse på.
Neste år kommer vi til å sende ut søknad til alle klubber og vi kommer til å holde audition i tillegg i
Bergen, Stavanger og Oslo i tillegg. Om det blir flere plasser hvor vi skal ha audition vil bli avgjort når
alle søknadene har kommet inn.
Høsten store mål for landslaget er junior VM som arrangeres i Spania i begynnelsen av november. Når det
gjelde uttak til Jr. VM er det kun utøvere som er på landslaget som vil bli vurdert og laget vil bli tatt ut
etter Banzai cup i Berlin som er i september. I uke 40 er det planlagt en treningssamling i Tyrkia.
Wayne Otto vil fra høsten av komme til Norge en dag før vi skal ha samlinger slik at han kan besøke
klubber.
Sportsjef arbeider i disse dager med evalueringer og har startet arbeidet med å lage et forslag til ny
langtidsplan for toppidrett og talentutvikling hvor ovennevnte i.f.t. frafall hensyn tas.
Landslagsledelsen skal ha et møte med dommerlederen slik at vi sammen kan få større samhandling og
delta på de samme stevner. Forslag til terminliste ligger vedlagt.
Utviklingstrappen for karate er ferdig og vil bli implementert inn i trener III.
Informasjon om utdanning (Martin orienterte)
Fra 1.1.2014 gjelder ny trener løype og selv om vi er godt på gang, er det noen saker som må belyses.
Etter signaler fra NIF kan det komme pålegg om idrettsspesifikke kurs som er rettet direkte mot idretten.
Kampsportforbundet har utarbeidet et generelt kampsportkurs for de idretter som enda ikke har spesifikt
kurs på plass men signaler tyder på at de større idrettene innen vårt forbund kan komme til å bli pålagt å
utarbeide et slikt kurs fra NIF. I første omgang på trener 1 nivå.
Trener-1 del 1 blir web basert og er gratis. Dette må tas før del 2.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 62:
Styret tar orienteringen til etterretning.
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Info fra Styreleder

-

Info fra styremøter i Kampsportforbundet og internasjonal karate
Kjell orienterte fra saker fra forrige forbundsstyremøte i juni. (Dette kan leses nærmere fra referat 06 som
er utlagt på http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/6240060.PDF )
Karate nådde heller ikke opp denne gangen som OL gren i 2020.
Indre strid i WKF. Kontroverser mellom generalsekretær og president. Førstnevnte er avsatt.
Oppfølging/status i.f.t. klage på uttalelser på Facebook

-
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Viser til karate seksjonens vedtak 59 vedrørende klage på en klubbs uttalelser på Facebook (FB).
GS har fulgt opp vedtaket med notat på FB og web.
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=17660385&displaypage=TR
UE samt innkalt klubbene til møte. Imidlertid har den klagende klubben ikke respondert positivt på slikt
møte så dette har ikke blitt avholdt.
Klubben har i ettertid anmeldt den andre klubben til idrettens domsutvalg.

Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 63:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Info fra komiteer
Ingen info fra komiteene i denne omgang.
Stevnekomite behandles som egen sak i dette møtet (sak 29).
Likeledes brev fra dommerkomiteen (sak 31).
Kommentarer fra styremedlemmer er at det er vanskelig å få svar ved henvendelse til leder for Teknisk
Komite. Bla. har styret ikke blitt informert vedrørende graderingssak vedtatt i forrige styremøte.
Kjell tar kontakt med komiteleder for en avklaring vedrørende dette.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Sak
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Ansvar

Snarest

Kjell

Økonomi
- Resultatregnskap per juli i år
Stort overforbruk på posten premier. Bjørn informerte om at det var kjøpt inn et stort
antall medaljer, sannsynligvis for flere år fremover. Her etterlyste styret mer info før
slike store innkjøp, slik at styret selv kunne vedta dette og evt. endre budsjett.
Styret ønsket fremover å bli informert ved overskridelser i årsbudsjettet.
En del andre poster var litt uklare for styret, bl.a. tilskudd til klubber som ikke viste den
reelle summen som var tildelt. Bjørn kommenterte at resten sannsynligvis var fordelt på
aktivitetsområdene, såkalt post 3 (som også var et uklart begrep for mange i styret).
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 64:
Kjell tar kontakt med administrasjonen v/ Trond Søvik for en gjennomgang/oppklaring i
regnskapsoppstillingen og videreformidler dette til styret.
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Frist

Etterskrift: Viser til E-post fra Trond Søvik av 13.september til Karateseksjonens styre
som forklarer dette forholdet
Satsing på kata i Norge
Det er kommet innspill i og utenfor styret om kata satsing i Norge. Vi har nå fått nordiske
mestere, men toppidrettssjefen velger foreløpig ikke satse på kata.
Det var bred enighet i styret om at de ønsker å satse på konkurranseformen kata fremover.
Styret ønsker å få på plass en felles kata samling på tvers av stilartene. Dette for å stimulere
til økt forståelse for hverandres kata og på den måten ha en målsetning om å skape større
interesse for kata konkurranser.
På neste år budsjett vil det bli avsatt midler dette.
Det er tidligere vedtatt at stilartene kan arrangere sine egne kata konkurranser i etterkant av
det offisielle WKF NM neste år. De store stilartene JKA og Kyokushinkai har ytret ønske om
at kata arrangeres før kamp også for stilartene. Det ble luftet om stilartene kanskje kunne
arrangere sine kata konkurranser om fredagen. Det var ikke innvendinger mot dette hvis det

Info
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lar seg gjennomføre.
Styrets vedtak 13/ 2012-2014 må i så fall endres.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 65:
Harald sjekker med arrangørklubb om det er teknisk mulig å arrangere stilartenes
kata konkurranse på fredagen.
Administrasjonen sender et brev til stilartslederne om de ønsker å arrangere egen
katakonkurranse. Svarfrist settes til 1.november 2013

Snarest

Harald

snarest

Adm.

På neste år budsjett vil det bli avsatt midler til felles katasamling på tvers av stilartene
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Karatebrosjyre
Gammel logo er som kjent faset ut og det betyr at det ikke lenger finnes karate brosjyrer.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 66:
Adm. får fullmakt til å utvikle forslag til ny brosjyre for godkjenning av styret.
Denne skal kun utlegges på NKFs webside for nedlasting.
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Neste

Svanhild

møte

Snarest

Kjell

Snarest

Kjell

15/10

Harald

Brev fra Dommerkomiteen
Dommerkomiteen (DK) har reagert kraftig på vedtaket i forbundsstyret som vil samkjøre
dommer representasjonen med landslagsdeltakelse på internasjonale stevner. (Forbundsstyre
vedtak 28.)
Styret diskuterte saken men fant ikke grunnlag for å komme med endrede synspunkter på
forbundsstyrets vedtak og at det sannsynligvis også er oppfattet annerledes i DK enn i styret.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 69:
Styret finner ikke grunnlag for å komme med innspill til forbundsstyrets vedtak 28. Kjell vil
ta kontakt med DKs leder for en avklaring i det som for styret kan oppfattes som en
mistolkning fra DKs side.
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Robert

Forbunds – badge
Forbundet har byttet logo, dermed er karate «badgene» utdaterte. Karatedommere er svært
interessert i å få ny badge, (skåret høyt i dommerundersøkelsen 2011). DK har laget et
forslag til ny badge.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 68:
Dommerkomiteens bes å utarbeide et nytt forslag til badge med karate i fokus.
Kjell informerer dommerkomiteens leder.
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Høst 13

Stevnekomite for WKF karate
Det er sterkt behov for å danne stevnekomite for WKF karate. Fullkontakt komite og Shobu
Ippon komite fungerer som stevnekomiteer for sine grener. WKF har ikke per dags dato
stevnekomite. Utlysning av rekruttering til stevnekomite ble lagt ut på nett i begynnelse av
august. To personer har meldt interesse for å bidra i denne komiteen. Adm. skal ikke lenger
foreta trekning og sette opp tidsskjema. I en overgang kan dette gjøres som et betalt oppdrag.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 67:
Svanhild får fullmakt til å fortsette arbeidet med å sette sammen WKF stevnekomite i samråd
med adm. Til denne er på plass kan adm. ta betalt for arbeidet med trekning/tidsskjema.
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Styret

Informasjonsfolder / Idébank
Under siste strategisamling ble styret enige om et tiltak hvor det skulle lages en
informasjonsfolder/idébank. Harald tok på seg å lage et utkast og hele styret skulle komme
med innspill. Det kom en del ekstra innspill på møtet og det er nå et godt grunnlag for å
utarbeide folderen.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 70:
Harald systematiserer innspillene til Infofolderen/Idebank og sender tekst til styret for
endelig godkjenning før det deretter sendes adm. som utarbeider forslag til layout.
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Stevneutstyr
Robert har laget en liste til utstyr som behøves til stevner i Norge (matter, poengtavler, flagg,
m.m.). Kostnad ca. 40.000 kr.

Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 71:
Det er ikke midler til å investere i stevneutstyr på årets budsjett til seksjonen.
Skal midlene imidlertid tas fra potten fondsmidler (forbundsstyre vedtak nr. 32) fra tidligere
Region Vest er den fremlagte utstyrslisten fra adm. godkjent for innkjøp i år.

Eventuelt:
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NM Karate 2014
Harald stilte spørsmål om styret har kontroll på neste års felles NM.
Stevnet ligger ikke på terminlisten og det var en del usikkerhet i styret vedrørende dato.
Bjørn avklarte at det er lørdag 29/3-2014 i Haukelandshallen i Bergen.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 72:
Bjørn informerer Robert om terminlisten og pusher også på for å få til et møte mellom adm.
og arrangørklubb.

Bjørn
Snarest

Etterskrift : NM er satt inn i terminlisten og det er allerede vært et møte om NM den
24.september

Robert

Svanhild
Robert
Bjørn
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Saker til årsmøtet 2014
Harald ønsker å se på saker/måter for å gjøre kommende årsmøte i seksjonen mer interessant
og derigjennom å få flere klubber til å møte. Det ble ikke konkludert med noe i denne saken
men Harald vil se nærmere på dette og komme med forslag til neste eller første styremøte på
ny året.

Primo

Harald

2014

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Odd Arne Hagen

_______________________________________
Ingrid Bjordal

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Svanhild Sunde

_______________________________________
Jan Magnus Davidsen
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