Referat fra styremøte i Norges Karateforbund.

Dato:

11. februar 2003

Sted:

Ullevål Stadion

Tilstede:

Eskil, Yngvar, Cecilie, Rune, Karl Henning, Jarle og Kate
Fra NKF møtte Marit
Fra adm. møtte: Trond, Dag og Robert
1. Elitesatsning.

Dag hadde sendt ut skisse for elitesatsingen. Det opplegget som er skissert ble tatt til
etterretning. Styret ga uttrykk for at en på sikt ønsker å få ansatt en landslagssjef, men at
en foreløpig ikke hadde midler til dette.
Vedtak: Fremsendt skisse tas til etterretning og legges til grunn for fremtidig arbeid.
Vedtak: For de utøverne som ikke har dekket 100 % fra forbundet innføres
reisefordelingsprinsippet ved samlinger og reiser nasjonalt.

2. Budsjett 2003.
De økonomiske forutsetningene er delvis endret siden behandling av budsjett på tinget
våren 2002.
Følgende endringer ble vedtatt:
Til grunn for behandlingen ble forslaget fra styreleder brukt. Endringene relaterer seg
derfor til dette forslaget.
Overskuddet for 2002 kr. 102.000,- tas i sin helhet inn i budsjettet for 2003.
Kontonr. 30030 – utgår
Kontonr. 30050 – settes til kr. 180.000
Kontonr. 50062 – utgår
Kontonr. 50065 – settes til kr. 80.000
Kontonr. 50057 – settes til kr. 400.000
Kontonr. 50099 – settes til kr. 30.000
Kontonr. 50090 – settes til kr. 20.000
Kontonr. 90021 – utgår

Kommentarer til enkelte av postene:
Kontonr. 50067 - Når det gjelder elitesatsning er det mulig å søke midler fra Norges
Kampsportforbund slik at en får en økonomi som samsvarer med de sportslige
målsetningene.
Kontonr. 50090 – Kata skal behandles på samme måte som kumite når det gjelder
elitesatsingen. Dette medfører at en går inn under samme ordning når det gjelder
forholdet coach/utøver. Beløpet kan justeres dersom en viser resultater i løpet av året.
Kontonr. 50099 – Beløpet deles i to. Kr. 20.000 avsettes til EM 2006, kr. 10.000 er til
disp. for evt. å sende rep. til EM 2003. Dette bør være en fra styret samt en fra AK.
3. NM 2003
NM 2003 arrangeres i Jordalhallen 29. mars. Forbundet står som arrangør, adm. håndterer
det praktiske i forbindelse med NM.
En benyttet kr. 10.000 (ref. stevnepakken) til å betale for dugnad som utføres av lokale
klubber i Osloområdet. Eskil har ansvaret for dette.
Jarle og Karl Henning sjekker evt. Sponsorer (NetCom/Fightersport). Tilbakemelding gis
til Robert så snart som mulig.
Inngangsbill: barn kr. 30,-, voksne kr. 60,-.
Styret forutsetter at stevnet avvikles uten underskudd.
Styret har tidligere gjort vedtak som omhandler følgende forhold som får konsekvenser
for gjennomføring av NM:
-

Antall deltakere (min.)
Katalisten
Aldersbestemmelser

4. Evt.
Forholdet knyttet til en hendelse under junior NM ble diskutert.
Vedtak: Eskil og Trond tar kontakt med de involverte for å få klarhet i de faktiske
forholdene, rapp. fra dette møtet fremlegges i neste styremøte.
I tillegg vil styret presisere at det er DK som suverent bestemmer om, hvor mange og
hvem som rep. Norge som internasjonale dommere.

