REFERAT – STYREMØTE i NKF – NR. 05 – 2014/2016
Sted:
Tid:
Neste møte:

NKF lokaler på Ullevål Stadion
Fredag 29.05. kl.18.00– 21.30; lørdag 30.05. kl. 10.00 – 14.30
5. September 2015 Gardermoen, Oslo

DELTAKERE:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Svanhild Sunde
Åge Thoen
Jannikke Berger
Nils Petter Wold kun på fredag
Kate Gry Bache Larsen
Michael Sautter

Komitemedlemmer:
Landslagstrener

Morten Alstadsæther fredag, på telefon kl. 19.30 – 20.00

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent

Robert Hamara

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE
Styremedlem

Elisabeth Knudtzon

Styret var beslutningsdyktig med 6 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 og innmeldte saker til eventuelt ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:


O-9

Info fra adm.
 Fortløpende saker.

Styret/adm.

Informasjon fra administrasjonen



Oversikt over terminliste. Karate NM i 2016 – 12. mars
SportsData: NKF vurderer å gå over til SportsData som brukes også internasjonalt, og jo mer erfaring man har fått
underveis så langt, jo mer fornøyd er man til sammenligning med det gamle systemet MySoft. Prøveordning skal
kjøres fra september.

Vedtak 27:
Styret tar orienteringen til etterretning.
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Info fra Styreleder
Styreleder
 Kort muntlig referat fra styremøte i kampsportforbundet
 Rapport fra Nordisk Mesterskap i Reykjavik, Island
Kampsportreklame på kino
Trener 2 godkjent av NIF
Ikke avtale med NRK, sporten.no AS etablert og håper på mer medieblest der.
Presidenten skal på idrettstinget. Går en del saker som går på særforbundene.
Ledermøte i desember skal flyttes til første helg i september i stedet grunnet et bedre tidspunkt for de fleste.
Forbunds ting på Gardermoen 3.-5. juni 2016
2 stk. Kongepokaler i NM for 2016. Vi går nærmere inn på dette på eget punkt.
Nordisk på Reykjavik: kom hjem med gode resultater. Neste nordisk er 9. april 2016 i Ålborg i Danmark. Skal
organiseres på forbundsnivå og ikke klubbnivå.

Vedtak 28:
Styret tar orienteringen til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Sak

Frist
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Økonomi




Ansvar

Resultatregnskap h.i.å.
Budsjett for 2015: intern justering innenfor budsjettramme.
Søknader om økonomisk støtte – våren 2015

Vedtak 29:
Styret tar regnskapet per april til etterretning. Justert budsjett for 2015 ble enstemmig
vedtatt. Noen feildisponeringer som vi gjerne må justere innen postene, men ikke totalen
Brosjyren mot barn og unge: Digital banner på Facebook og andre kanaler som vi
kjører «pay per click». Budsjett: samme som eventuelt trykksak + distribusjon ville
kostet. Foreløpig 5000,- per kampanje. Dette er også mye mer målbart. Lede dem inn på
side opprettet på kampsport.no med spesifikt budskap og mulighet å laste ned brosjyren
der.
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Neste nasjonale mesterskap kan også kjøres med tilsvarende digital kampanje.

Søknader om økonomisk støtte.
Få klubber som er gjengangere i søknad. Søknadsfrister er 1. mai og 1. november og
info om hvordan de søker står på nettet. Administrasjon skal utarbeide forslag til
veiledende maksbeløp per søknad. Informasjon om tilskudd legges ut på Facebook.
«Tilskudd tildelt klubbene fra sist søknadsperiode og neste frist er… og her finner du
mer informasjon og søknadskriterier.» Alle søkerne tilskrives.
Følgende klubber ble tildelt støtte for aktiviteter (støtte utbetales i juni):
Klubb

Aktivitett

Satori KK

Konkurransetiltak - University VM fra 2014

5 000

Sakura KK

Konkurransetiltak - University VM fra 2014

5 000

Tromsø KK

Vinterleir

6 000

Stange KK

Treningssamling

7 500

Bærum KK

Konkurransetiltak

5 000

Bærum KK

Kompetansehevingstiltak

3 000

Bærum KK

Aktivitetstiltak

2 500

Sakura KK

Vinterleir

7 500

Sakura KK

Kompetansehevingstiltak

5 000

Sakura KK

Deltagelse i Nordisk Mesterskap

5 000

Lura KK

Stevne JKA Open

2 500

Lura KK

Stevne JKA Cup

2 500

Lura KK

Treningssamling

5 000

Fjell KK
Treningsleir JKAN
.
Belastes prosjekt 30050
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Juni/

Svanhild/

Sept.

Kate Gry/
Robert

Innvilget

6 000

Lovendringer for fullkontakt karate


Innspill angående tilpasninger som skal brukes på stevner i Norge og som skal søkes om
godkjenning av Godkjenningsnemda.

Vedtak 30:
Styret tar lovendringene til etterretning (var gjeldende til NM2015)

Sept.

Jannikke/

2015

FK Komite
/Bjørn

Styret ønsker å bistå fullkontaktkomiteen med å få til et møte med Godkjenningsnemda
der Trond og Jannikke presenterer de ønskede endringene mht antall kamper per dag og
at 1t. pause mellom hver kamp reduseres til 30min. I forkant lage en presentasjon som er
lettere å forstå budskapet.
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Stevnekomite og stevneavvikling




Styret utfordrer stevnekomiteen (SK) til å følge opp sin instruks og jobbe videre med å
rekruttere personell til gjennomføring av trekningslister, tidsskjemaer og praktisk
avvikling av stevner. Styret vil se på muligheten for å gjøre stevneavviklingen mer
profesjonell og om nødvendig sørge for økonomisk kompensasjon.
Stevneavvikling i forhold til stevnereglement. Avvikling av åpen klasse.

Vedtak 31:
Fremme på forbunds styremøte: Studenter som prosjekt for gjennomføring av trekninger
etc i SportData. Vi kan ikke ansette noen fast, men vi kan prosjektansette per større
stevne der det er behov for denne assistansen. De må være datakyndige, men behøver
ikke være kampsportutøvere.

Sept.
2015

Styret/
SK /Åge
Adm

SportsData kurs / stevneledelse kurs / adminkurs: legges frem forslag på neste styremøte
av Jannikke og Petter
3

Regelkurs for hver karatedel. Spille inn første kursgjennomgang og opprette multiple
choice slik at dette blir et tilbud i hele landet. Prøve å komme i gang fra 2016.
Hyggeligere profil på barnestevner: Petter skal utarbeide forslag til neste styremøte før
dette legges frem.
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NM og stevner fremover




Evaluering av NM 2015 og avviklingsramme fremover. Skal det avvikles NM i Shobu
Ippon? Vurdering av behov for stilarts kata.
Per dags dato mangler vi arrangør av NM 2016.
Forslag fra SK om stevneavvikling

Sept.

Åge Thon/

2015

SK/Adm.

Juni

Åge

2015

Thoen/

Vedtak 32:
Neste felles NM gjennomføres slik:
- hver idrett i hver sin hall, felles superfinale lørdag ettermiddag/tidlig kveld.
- WKF kata og kumite over tre dager, lagkonkurranser på fredag, senior/junior ind. på
lørdag og kadett/ungdom ind. på søndag.
- forslag om å prøve å samkjøre Shobu Ippon og Fullkontakt i felles hall.
- tilbakemelding om hvilken by må innmeldes før 15. juni 2015
- 2 kongepokaler, en tilegnet hvert kjønn.
EGEN SAK TIL NESTE STYREMØTE: Kongepokal. Forslag om at de tre
konkurransegrenene innen karate roterer på Kongepokalen over en treårsperiode.
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Dommerkomite



Dommerkomite: vi har per i dag ingen fungerende DK.
Forslag fra Åge Thoen til omorganisering av dommere, dommerhonorar, antall dommere
i forhold til deltagelse fra egen klubb, funksjonærkurs, etc.

Vedtak 33:
Tidsfrist for vedtak om ny dommerkomite: 15. juni. Inntil vedtak om ny dommerkomite
leder oppnevnes skal Åge ha ansvaret. Fremlegge plan/strategi for å oppnå målsettinger
som bygge miljø og bygge kompetanse.
Spørreundersøkelse til alle dagens dommere (anonym) alle konkurranse arter.
Definere måle parametere (KPI’er) som offentliggjøres: Antall rekrutterte dommere
(f.eks. per i dag – ca.20%) og hvor mange slutter (f.eks. per i dag – ca.20%).
Oppfriskningskurs «workshop» innføres. Spørreundersøkelse (trivselsundersøkelse)
utarbeides.
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DK

Toppidrett (landslag kumite og kata)
Morten (per telefon) informerte:
Status for landslaget og rekrutteringssituasjon for de unge. Wayne har tatt ut ca. 25-30
utøvere kadett, junior og senior som deltok på en samling forrige helg. Et landslag ble
dannet ut fra helgens samling. Tre som er tatt ut som internasjonale topp/elite-utøvere.
Stevneoversikt blir utsendt. Krav til oppmøte på treninger er satt. Junior EM deltakere
blir tatt ut fra høstens resultater. Høyrere nivå enn stilartsmesterskap. De skriver ut
stevneskjema sammen med sin trener. Alle som reiser på f.eks. Bansai stevnet kan få
stevneskjemaet. De som ble tatt inn i forrige runde ble valgt ut fra initiativ og
engasjement. Noen kan ha blitt oversett/uteblitt uten intensjon, og disse er velkomne til å
bli med i vurderingen for videre satsing.
Må ha god kommunikasjon med trenere som vil ut. For de som vil, kan Wayne og
Morten brukes som Coach på stevner dere man ikke har trenere tilstede eller tilgjengelig.
4

Mini workshop for Coach. Dele suksessfaktorer og hvordan jobbe med egne utøvere.
Ikke noe strikt og med agenda, men erfaringsoverføring samt lage positive og målrettet
treningsøkter for utøvere.

Sept.

Åge/
.

Forslag for seksjonen om hva de kan gjøre. Informasjon, økonomi, og samhandling er
det som er det største behovet å bli støttet på av karateseksjonen. Flest mulig utøvere til
å stille på kumite og kata. To-tre åpne samlinger (ikke nødvendig å være partnerklubb).
Også ta med unge dommere som ønsker å være med å dømme og organisere stevner.
God informasjonsflyt. Uformelt og felles. Gjerne samme helger, og samlet hele eller
deler av samlingene. Karateseksjonen kan eventuelt dekke hall leie for å bidra.
Avvikling: invitasjon av to samlinger i 2016. Gjerne katasamling i forbindelse med
kumitesamling. Ingen ‘dø-tid’ på samlingen ved å kombinere de to.
Ny terminliste for satsingen kommer snart. Det er en som allerede er laget, men den er
ikke helt fullstendig. Blir lagt ut i løpet av kommende uke av administrasjonen



27

Vedtak 34:
Styret tar orienteringen til etterretning. Jobber videre med punkter som ønskes støtte på
fra karateseksjonen.

Søknad om stevneutstyr
Kampsportforbundet har søkt om midler fra Sparebankstiftelsen DNB og fått innvilget
det maksimale beløpet på kr. 3 mill. Hoveddelen av midlene vil bli benyttet til
klubbutstyr. Det er også øremerket midler til forbundets stevneaktiviteter og
utdanning/Talentutvikling. Seksjonen kan søke om midler til utstyr som skal bukes på
karatestevner.

Juni

Åge/

2015

Robert/
Bjørn

Vedtak 35
Administrasjonen har kartlagt og utarbeidet liste over behov for stevneutstyret og skal
fremme forslaget om utstyrsbehovslisten på vegne av karatestyret.
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Medlemsundersøkelse for karate


Resultater av medlemsundersøkelsen som ble gjennomført på slutten av 2014 fordelt per
forbund og seksjon. Denne undersøkelsen skal hjelpe seksjonen til å forstå hva som
engasjerer deres medlemmer.

Sept.

Michael

2015

Vedtak 36
Michael skal se nærmere på resultatene av undersøkelsen.
Neste medlemsundersøkelse. Det brukes mye ressurser på konkurranse. Derfor ønsker
karatestyret at man legger inn spørsmål som er konkurranserelatert både for kumite og
kata. Michael ser nærmere på hva man gjerne vil få ut av neste undersøkelse.
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Særidrettslig utdanning


Alle stilartsorg. med samarbeidsavtale har mulighet til å innlemme sin egen
trenerutdanning som delkurs innen NKFs trenerløype (T1 og T2 del 3/4). Imidlertid er
ikke alle stilartene så veldig store i Norge og grunnlaget for gjennomføring av kurs blir
dermed lite. Det er derfor viktig at seksjonsstyrene uansett sørger for at sin(e)
kampsport(er) som organiseres får eget særidrettslig delkurs på T1 og 2. Dette kan,
sammen med profilmateriell, være med å binde seksjonens klubber sammen og gi et

Sept.

Michael

2015

Elisabeth
Jannikke

5

felles referansepunkt.
Vedtak 37
Styret oppnevner et utdanningsutvalg (Michael, Elisabeth og Jannikke) som kan bistå
adm. ved utdanningskonsulent innenfor alt som har med særidrettslig utdanning å gjøre
og da i særdeleshet i.f.m. utvikling/revisjon av Trener 1 samt Trener 2 for karatedelen.
Promotere at Trener 1 kurs må tas som en del av svartbeltegradering.

Eventuelt
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Behov for Teknisk Komite og Shobu Ippon Komite
Vedtak 38:
Svanhild kontakter begge komiteene

Juni

Svahild

2015

_______________________________________
Svanhild Sunde

_______________________________________
Aage Thoen

_______________________________________
Jannikke Berger

_______________________________________
Nils Petter Wold

_______________________________________
Kate Gry Bache Larsen

_______________________________________
Michael Sautter
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