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PROTOKOLL  FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN    

NR. 06 –  2008 - 2010 

 

STED:  Rica Strand Hotell, Bergen   
    

DATO:  Lørdag 19.september kl.10.00 - 12.00. 
  
DELTAKERE: 

  

 Kjell Sivertsen 
Odd Arne Hagen 
Harald Bauck 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 

 Eva Brænd 
Ingrid B. Dalheim 
Vigdis Nerheim  
 

Styremedlem 
Styremedlem 
1.varamedlem  

ADM. 
 
MELDT 
FORFALL 

Trond Søvik  
  
 
Linda Lund  

Generalsekretær 
 
 
  2.varamedlem  

      
SAKSLISTE :  
 
SAK 34  REFERAT FRA SIST MØTE   

Referat fra sist møte er godkjent pr. E-post og ble underskrevet på møtet.  
 

SAK 35  ØKONOMI 2009. 
   Økonomien er bunnsolid, som igjen tilsier at Styret har stor handlefrihet. 
 

 
OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER 

   
 
SAK 19  BROSJYRER ”VELKOMMEN TIL KARATE” 
   Eva presenterte det foreløpige resultatet. Styret var meget godt fornøyd med det  
   arbeidet Eva og Linda hadde nedlagt. Det gjenstår kun noen små justeringer på 
    bildene før brosjyren kan sendes trykkeriet. Utgiftene til trykking betales av 
    seksjonen og distribusjonen betales via administrasjonen.  
   Styret så for seg et opplag på ca. 100000 stk, klubbene får tilsendt 500 eks. hver.  
 
Vedtak sak 19   Eva gis fullmakt fra Styret til å fullføre brosjyren 

 
SAK 20  KARATESEKSJONENS LANGTIDSPLAN 
   Langtidsplanen er på sakslisten til Karateseksjonen jevnlig for å revideres 

etter nye innspill eller andre endringer. 
 

• Etiske regler for medlemmer i Kampsportforbundet 
 

   Kjell hadde oversendt et utkast til etiske regler for medlemmer i det Danske 
    Idrettsforbundet til Ingrid og Harald som en hjelp med arbeidet med å lage etiske 
    regler for Kampsportforbundet. Ingrid hadde begynt arbeidet med reglene og  
   hun og Harald ville fortsette dette arbeidet  
 

Vedtak sak 20  a Ingrid framlegger forslag til etiske regler for Norges Kampsportsforbund på 

    stilartledersamlingen 4-5.desember i Oslo 
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• Innspill om kriterier for medlemskap i karateseksjonen.  
   Dette punktet har vært til høring hos TK og Styret fikk fornuftige 
   tilbakemeldinger. 
   Styret har tatt synspunktene til etterretning og Harald framla et revidert forslag. 
   Med noen små justeringer ble kriteriene godtatt av Styret.  
    
Vedtak sak 20  b Harald oversender kriterier for medlemskap i Karateseksjonen til Henrik 

    Hunstad i adm.for å få hjelp til utforming av denne plakaten som er i størrelse 

   A4 og som er Styrets forventninger til en medlemsklubb.  

     

 
SAK 21  WKF eller WKC for Sentrum Karateklubb Haugesund.  

Etter Styret hadde sendt brev vedr. denne saken mottok Styret både et brev og 
Kjell hadde en telefonsamtale med Rune Tekari som representant for klubbene 
dette gjaldt. I telefonsamtalen ble det sagt at klubbmedlemmene tilhørte 
klubbene som igjen var medlemmer av Kamsportforbundet karateseksjonen. Det 
var ingen tilknytning mellom klubber og WKC. Han lovet også rette opp Web-
siden som var misvisende vedr. medlemskap.   
 

Vedtak sak 21  Kjell foretar en kontroll av nettsiden for å se om avtalen er oppfylt. 

 
 
SAK 25   FELLES NM 2010 FOR ALLE GODKJENTE KONKURRANSEFORMER   

NM-komiteen hadde etterlyst svar på deres henvendelse til Styret og 
Administrasjonen. Under møtet i helgen ble mange av disse tingene avklart og 
Robert Hamara blir koordinator for dette NM fram til stevnestart. Deretter 
overtar Bjørn Solberg ansvaret som stevneleder.   
 

Vedtak sak 25 Kjell og Robert tiltrer komiteen. Robert har ansvaret for koordineringen og Kjell 

har ansvar for økonomispørsmål. Robert sender ut arrangementavtale til 

Lyderhorn KK, Bergen KK og Bergen karate og kampsportklubb. Alle får 

kr.10.000,- i støtte.   

 
 
SAK 33  EVENTUELT  
     

1. Endelig godkjenning av medlemmene i TK og Shobu Ippon komiteen og 
Stevnekomite 

 

Vedtak sak 33.1           Styret godkjente formelt følgende personer :  

 
Teknisk Komite  
 
Thomas Nilsen   -Stavanger KK – leder  
Cato Bruarøy     -Hirykan KK 

   Knut Nerheim   -Ski KK 
   Gjermund Myklebust   -Egersund KK 
   Emil Clemetsen   -Lyderhorn KK   
 
   Shobu Ippon komite 
    
   Fredrik Pettersen   - Bjørgvin KK 
   Erik Haugen    - Tiger KK 
   Unni Høiby    - Nippon KK   
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   Stevnekomite  

Styret har ikke oppnevnt denne komiteen før. Rober Hamara hadde snakket med 
Rachid Amroun om dette og han var villig til å påta seg jobben. 
Styret hadde ingen innvendinger på dette. Rachid anmodes om å skaffe flere 
personer som han kan ha med seg i komiteen. 

 
2. Nye WKF regler   

 

Vedtak sak 33.2  Etter anmodning fra DK-karate gis det unntak for bruk av vest og maske i Norge 

inntil videre   
 

3. Fadderordning for komiteene  
Etter møte med komiteene ønsket Styret en bedre oppfølging med komiteene. 
Styret mente en fadderordning ville være god løsning og fadderens oppgave blir  

• Kontaktperson for komiteen  

• Følge opp komiteen med hensyn til møter, referater, personalsaker og 
lignende 

• Formidle relevant info fra Styret til komiteen. 
 
 
Vedtak sak 33.3 Følgende styremedlemmer er faddere  

   Teknisk komite  - Harald Bauck 

   Fullkontaktkomite   -Ingrid B. Dalheim  

   Dommerkomite   -Eva Brænd  

   Shobu Ippon komite  -Kjell Sivertsen  

   Stevnekomite   -Odd Arne Hagen  

     
 

4. Neste møte  
 

Vedtak sak 33.4 Neste møte blir i Stavanger 6-7.november 2009  
 
 
  
 
_____________________________________ 
Styreleder Kjell Sivertsen 

 
______________________________________ 
Styremedlem Harald Bauck 

 
_____________________________________ 
Nestleder Odd Arne Hagen 

 
______________________________________ 
Styremedlem Eva Brænd 

 
 

 

Styremedlem Ingrid B.Dalheim 
 
 

1. Varamedlem  Vigdis Nerheim 

  

 
 


