
 

 

REFERAT – STYREMØTE I KARATESEKSJONEN    

NR. 06 –  2006/2008 

 

STED: Forbundskontoret 5.etg, Ullevål Stadion og Tromsøgt. 5 ( Eva Brænd ) 
    

DATO: Lørdag 9.juni 2007  kl.16. 00 -20.00 
 
DELTAKERE: 

  

   
 Kjell Sivertsen Leder   
 Odd Arne Hagen  Nestleder  
 Harald Bauck Styremedlem 

 Ingrid B.Dalheim Styremedlem 
 Vigdis Nerheim  Styremedlem 
 Eva Brænd  1.Varamedlem 
 Åsmund Pedersen 2.Varamedlem  
  

Fra adm.: 
 
 

    Robert Hamara         Sportskoordinator  
  
 
SAK 35  REFERAT FRA SIST MØTE   

Protokoll fra styrets møte nr.04 er godkjent pr. e-post og bekreftes på møtet ved 
undertegning. Samme gjelder referat fra E-post møte nr. 1  

 
VEDTAK 35  Referatene ble bekreftet med undertegning og overlevert administrasjonen. 

 
SAK 36  ØKONOMI 
   Regnskap pr. 21.mai er oversendt. Følgende ble bemerket fra GS   

- Dommere har et negativt resultatavvik på kr. 100.000,-.  
- Fellesavdelingen har et positivt resultatavvik på kr. 140.000,- .  
- Vi har en egenkapital i balansen på kr. 217.000,-  

 
VEDTAK 36  Medlemsinntektene er gode. Vi har også inntaket på høsten som vil utløse økte 

inntekter. 

   Vi ligger etter på lisenser og Robert følger opp lisensinntektene fra klubber. 

  På dommersiden har vi igjen to stevner. Vi har 200 000 i overskudd og  

god kontroll.  

 
SAK 37  ORIENTERINGSSAKER 
   Kjell refererte fra Forbundsstyremøte 9.-10.mars og orientering fra helgens 
   Forbundsstyremøte. 
 
 
SAK 38  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE   
  

Robert forklart om stevne organiseringen vi ønsker å sette i gang, og den 
økonomiske siden av dette. Bruk av regionene og seksjonens økonomiske støtte.  
Hvordan støtte nord Norge og sør Norge? Regionene gjør sitt, hva skal vi gjøre? 
Nordisk mesterskap gikk med underskudd, men det ga oss et godt mesterskap 
med flott idrettslig utbytte. Vi fikk også TV-sportskanalen til å lage reportasje 
som ble sendt to ganger på denne riksdekkende kanalen. 
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VEDTAK 38   Kostnadene på kr. 55.000 kroner til Nordisk mesterskap legges utenfor den 

tilskuddsrammen vi har på 300.000.-til økonomisk støtte. Kostnadene belastes 

egenkapitalen hvis vi ikke går i balanse ved årsslutt. 

Haralds oppsett med søkere og tildelingen legges ved referatet. 

    

   Harald ønsker at Styret reviderer søknadskriteriene, spesielt stipender. 
   Viser til vedtak 15/06 
 
SAK 39   STEVNEREGLEMENT – FULL KONTAKT    

Det er nå tid for å fornye Kampsporttforbundets tillatelse til å arrangere stevner i 
full-kontakt.  
Styret må bestemme om klubber fremdeles kan delta uten å være medlem av 
NKF, og hvis ikke, når skal obligatorisk medlemskap gjelde fra?   
En av FKK`s pålagte oppgaver er å utarbeide et felles regelverk både for 
fullkontakt og lettkontakt karate innenfor kriteriene som er gitt av departementet.  
FKK har nå fått laget et "appendiks" til fullkontaktregelverket.  
Med dette appendiks kan hele "lettkontakt regelverk" fjernes og legges inn under 
fullkontaktreglementet, hvis dette skulle være ønskelig. 
 

VEDTAK 39   Stevnereglementet tas til etterretning. 

Fullkontaktklubber må etter NC3 være fullverdige medlemmer av NKF/karate. 

Prøvetiden er nå ute.  

 

Stevner som ikke er i regi av NKF karateseksjonen ,region eller krets  behøver 

utøverne ikke å løse kamplisens. Men ved tredje gangs deltagelse i lokale stevner 

må lisens løses.  

Vedtaket gjelder alle som vil begynne med konkurransekarate  

 
SAK 40  STEVNEKOMITEEN I KARATESEKSJONEN   

Viser til E-post fra administrasjonen om ansvarsdeling i forbindelse med 
konkurranser. I tillegg Åsmunds E-post hvor han trekker seg fra vervet i 
Stevnekomiteen. Styret må ta en prinsipiell gjennomgang om hva seksjonen 
ønsker stevnekomiteen skal gjøre.   

   Styret diskuterte dette og kom fram til følgende: 
 

VEDTAK 40 Styret i karateseksjonen vil rekvirere administrativ bistand for å utføre dette 

arbeidet. Maks kr. 3000,- pr. stevne. Seksjonen jobber videre for å skaffe 

medlemmer til komiteen. 

 
SAK 41   SANKSJONERINGSMULIGHETER   

  Det er nok en gang kommet klage på Geir Henriksen sin oppførsel 
på et stevne. Viser i denne saken til E-posten fra DK`s leder som omhandler 
hvilke sanksjonsmuligheter kampreglementet har, men hvilke 
sanksjonsmuligheter har DK?     
Problemet i dag er at Stevnereglementet gir sanksjonsmulighet, men ikke 
spesifikk til DK karate. Neste skritt er NIFs lov § 11-2, men intensjonene med 
den er nok ikke dårlig oppførsel i.f.m konkurranse.    

 Styret diskuterte denne saken grundig, men følte at straff i etterkant av en 
episode som har skjedd på stevnet er vanskelig med hensyn til bevisførsel. 

 Dette er en sak som må påtales der og da og Styret besluttet følgende: 
 

VEDTAK 41  Dommerkomiteen sørger for at dommerne trener på shikkaku situasjoner, slik at 

de er fortrolige med denne situasjonen om den skulle oppstå. Og se nøyere på 

muligheten for å bruke den delen av regelverket som går på å straffe en coachs 

utøver. Sanksjonsmuligheten som finnes i stevnereglementet skal også legges til 

dommerkomiteen. Styrets leder tar saken opp med sportsjefen. Vi vil se på 

muligheten for å lage lover i vårt forbund som dekker denne type adferd. 
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SAK 42  OPPFØLGINGSSAKER  
  

- SAK: 32 a     Karateseksjonens virksomhetsområder  
Karateseksjonens virksomhetsområder og langtidsplan. 
Harald la fram en revidert utgave av planen.  
 

VEDTAK   Styret jobber videre med dokumentet som ble fremlagt på møtet. 

    
 

- SAK: 32 b     Graderingsbestemmelsene 
Graderingsbestemmelsene er gjennomgått av GS Trond Søvik opp mot avtalene 
som stilartene har undertegnet på. TK har godkjent bestemmelsene. 
Etter en grundig gjennomarbeidelse på forrige styremøte ble 
Graderingsbestemmelse tatt opp og forklart av Kjell. 

  TK skal ha møte på Gardermoen 24-25.august. 
 

VEDTAK  Graderingsreglementet vedtas i sin nåværende form, (revidert 1.0 9.juni 2007) 

og trer i kraft fra 1. september 2007.  

   Robert legger ut reglene på nettsiden.  

 
 

SAK 43   EVENTUELT 
Utdeling av T-skjorter etc. 
Det ble delt ut T – skjorter og jakker samt pins og nøkkelknipper. 

   
Tippemidlene og idretten. ”Hva gjør idretten med dette frafallet av midler? 

 

VEDTAK Vi retter en henvendelse til NIF via administrasjonen. 

 
Sak fra Arnt Inge og bruken av overskuddet fra EM 2007:  

   
VEDTAK  Vi ber Arnt Inge forklare oss hvordan han tenker seg dette mer detaljert. 

  Oddis lager liste over deltagerne i EM komiteen.  

 
  Dommerkomiteens sammensetning. 

Forslag om å utvide DK med en person fra Østlandet.  
 

VEDTAK  Saken tas opp i forbindelse med Tinget 2008. 

   
Bekledning 
 

VEDTAK  Seksjonen ser ikke nødvendigheten av slik bekledning. Styret kan heller tenke seg 

muligheten for studietur til for eksempel EM. 
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