
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN 

                     NR. 05 –2008-2010 

 
STED:    Scandic Bergen City Hotel    
DATO/ÅR:   Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 
    Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 
 

DELTAKERE:   

   

Styreleder Kjell Sivertsen  

Nestleder Odd Arne Hagen  

Styremedlem Harald Bauck  

Styremedlem Ingrid B. Dalheim  

Styremedlem Eva Brænd  

1.varamedlem Vigdis Nerheim  

2.varamedlem Linda Lund  

   

Administrasjonen; Robert Hamara  

   

   

   

   

 
SAKSLISTE 
 
SAK 27  REFERAT FRA SISTE MØTE , GODKJENNING AV    
   INNKALLING OG AGENDA                                                                  

   Referat fra siste møte er godkjent pr. e-post, og protokoll ble   
   underskrevet. Innkalling og agenda godkjent.    
    

SAK 28  ØKONOMI 

Økonomien er for tiden svært god. Det ble bemerket fra flere at det er 
vanskelig å følge regnskapet gjennom året, fordi det er for få poster, eller 
for mange “samleposter”. Dette føles uoversiktelig og må tas tak i. 

 

SAK 29  SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE 

   Det var innkommet 18 søknader om økonomisk støtte til en sum av  
   169219,-   

 

 



VEDTAK 29  Følgende  vedtak ble fattet i forhold til søknader om økonomisk støtte: 

 

• Trøgstad KK tildeles kr 4.500 til trenerutdanning  

• Satori KK tildeles kr 1.500 til videreutdanning av dommer  

• Finnsnes KK tildeles kr 7.500 til treningsamling åpen for alle 
medlemmer av karateseksjonen  

• Flekkefjord KK tildeles kr 5.000 til treningsamling åpen for alle 

medlemmer av karateseksjonen  

• Lura KK tildeles kr 1.000  i rekrutteringsstøtte.  

• Fjellsiden KK tildeles kr 700,-til kompetanseheving.. 

• Fjell KK tildeles kr 5.500 til rekrutteringsstøtte og støtte til 
kompetanseheving.  

• Tromsø KK tildeles kr 7.500 til treningsamling åpen for alle 
medlemmer av karateseksjonen  

• Lørenskog KK tildeles kr.7.500,- til treningsamling åpen for alle 
medlemmer av karateseksjonen  

• Seiken KK tildeles kr.5.500,- til rekrutteringsstøtte og 

trenerutdanning. 

• Stange KK tildeles kr 9.000 til  i til treningsamling åpen for alle 
medlemmer av karateseksjonen og kompetanseheving  

• Sakura KK tildeles kr. 4.500 til trenerutdanning  .  
 

SAK 30  SØKNAD OM DEKNING AV OVERFORBRUK FRA    
   DOMMER-KOMITEEN 

Dommerkomiteen har søkt om å få dekket overforbruk av ca.kr. 60.000,- 
Dommerkomiteen har orientert om forbruk over budsjett. Noe uklart ang. 
konteringer. Venter på riktige tall fra Robert Hamara ang. nasjonale og 
internasjonale stevner for Dommerkomiteen. Styret i Karateseksjonen 
understreker at det må holdes bedre oversikt over budsjett og brukte midler 
gjennom året, for å sikre økonomisk styring. 

Vedtak sak 30  Det er satt av en egen post på kr. 39.000,- for Robert Hamaras deltakelse i 

Dommerkomiteen i EKF. 

DK mottar - som tidligere avsatt- kr. 75.000,- som tilleggsbevilgning. 

Evt. overskudd fra internasjonal aktivitet, brukes til dommerutdanning. 

SAK 31 SØKNAD OM STØTTE TIL PROFILERING AV KARATE 

   Utgår 

SAK 32   SØKNAD OM STØTTE TIL ET FOND FOR KLUBBER SOM  
   FÅR FRAM EN INTERNASJONAL MESTER I KARATE 

   Utgår 



    OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER 

   INNSPILL OM KARATESTEVNER I REGI AV NKF 

Styret i Karateseksjonen ønsker seg Robert Hamara som kontaktperson for 
vår idrett. Det vil spare oss for mye tid og ekstraarbeid med en fagperson 
som har mye kunnskap til vårt arbeid. Vi ønsker også større deltakelse fra 
NKF på våre styremøter. 

                                                         Stevner: 

Vedtak sak 32  Støtte for stevnearrangement økes til kr. 6.500,- pr. stevnedag regionalt, 

og kr. 10.000,- pr. dag for nasjonale stevner. Kr. 5000,-betales i tillegg for 
særdeles vellykket arrangement. Vedtaket gjelder fra 01.01.2009. 

   Arrangørklubben tar ansvar for lege på stevnet. 
 
 
   Nye satser for stevnedeltakelse fra 01.08. 2009:  
   Under 12 år kr. 100,- 
   Over 12 år kr. 150,- 
   Nasjonale stevner kr. 300,- 
    
   Forslag vedr. mangel på dommere ved stevner: 
 

Alle klubber som stiller med fem eller flere utøvere må stille med minst én 
dommer på stevnet. Klubber som stiller med femten eller flere utøvere, må 
stille med minst to dommere. Karateseksjonen tilbyr gratis kurs for 
dommere ut året 2009. 

   Karateseksjonen gir også kr. 1000,- i kompensasjon til kjøp av   
   dommerantrekk. Gjelder fra 01.01.2009. 
 

Videre har vi foreslått å opprette en "dommerbank", med poeng for 
deltakelse på stevner. Poengene settes inn på en "konto", og skal brukes til 
videreutvikling for den enkelte dommer - f.eks. som observatør ved 
internasjonale stevner. Gjelder kun dommere med A og B lisens. Vi setter 
av kr. 60.000,- til dette som en prøveordning. Dommere som har sanket 
poeng, brukes som høringsinstans i etterkant. Forslaget vedtas hvis 
dommerkomiteen godkjenner forslaget. 

 
Vi øker gebyret for protest mot dommeravgjørelse til kr. 2000,- Beløpet 
tilbakebetales hvis protest tas til følge. 

   Det godkjennes kun protester som gjelder dommeravgjørelser som  
   strider mot regelverket.  
 
    
 
 



SAK 19  BROSJYREN “VELKOMMEN TIL KARATE” 

Linda Lund og Eva Brænd har samarbeidet om innholdet i en brosjyre for 
Karate, og Bjørn Solbergs tekstforslag er forkortet og brukt som grunnlag 
for tekst til brosjyren. Eva har hatt møte med Henrik Hunstad i NKF om 
produksjonen videre, som gjøres av Akilles reklamebyrå. Vi venter på 
tilbakemelding fra Henrik Hunstad for et møte med byrået, slik at 
brosjyren kan komme i trykken så snart som mulig. 

 

SAK 20  LANGTIDSPLANEN 

Vi lager en kort oversikt innenfor en A4 side med lover og kriterier for 
medlemsskap i karateseksjonen,.Vi trenger å jobbe litt mer med dette, og 
Harald kommer med ny versjon, etter innspill fra resten av styret. 

SAK 21  WKF ELLER WKC FOR SENTRUM KARATEKLUBB   
   HAUGESUND 

Vedtak sak 21  Linda forfatter formelt brev til klubben som adm. videresender til klubbene 

det gjelder. 

 

SAK 25  FELLES NM I 2010 FOR ALLE GODKJENTE     
   KONKURRANSEFORMER 

Haukelandshallen i Bergen er bestilt til 20.mars 2010. 

Robert Hamara er kontaktperson. 

Referert til brev fra NM-komitéen om fordeling av ansvar og gjøremål: 
Robert sender dokument om stevneadministrasjon til NM-komitéen 

SAK 33  EVENTUELT 

   1. INNSPILL FRA LEDERE AV TEKNISK KOMITE 

 AD: Dispensasjoner.                                      

Vedtak sak 33 pkt.1 Teknisk komite har ikke anledning til å gi dispensasjon for deltakelse på 

stevner for barn under 12 år. Forsikringen gjelder ikke for barn under 12  

år som deltar i klasser fra 12 år og over. Karateseksjonen anmoder TK om 

å gi færrest mulig dispensasjoner generelt. 

   2. MØTE FOR ALLE KOMITEER 

    Det blir felles møte for alle komiteer 18.-20. september i Bergen. 



3. FULLKONTAKTKOMITEEN                                              

Det ble konstatert at FK komiteen er en svært velfungerende komite. 

4. SHOBU IPPON KOMITEEN                                            

Vedtak sak 33 pkt 4  Styret er informert fra Robert Hamara om at det er NKF sitt Shobu Ippon-

reglement som er godkjent til bruk og som er lagt ut på nettsidene. Dette 

regelverket skal benyttes. 

Regelverket omfatter ikke kata.  

Forbundet setter inn Robert Hamara som koordinator. 

 

5. BREV FRA STIG KRISTIANSEN VEDR. DK       

Vedtak sak 33 pkt.5  Klagen fra Stig Kristiansen avvises.  

Kjell Sivertsen forfatter et kort brev til Stig Kristiansen.   

 

6.   NESTE MØTE                                                                           

Neste styremøte blir i forbindelse med fellesmøte i Bergen 18.-20. 
september. 

 

    
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Styreleder Kjell Sivertsen 

 
______________________________________ 
Styremedlem Harald Bauck 

 
_____________________________________ 
Nestleder Odd Arne Hagen 

 
______________________________________ 
Styremedlem Eva Brænd 

 
 

 
 

Styremedlem Ingrid B.Dalheim 
 
 
1. Varamedlem  Vigdis Nerheim 

2.varamedlem Linda Lund  

 


