REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN
NR.07 – 2010-12
Sted:
Tid:
Neste møte

Næringslivets Opplæringshus , Stavanger
Fredag 10.februar 2012 kl.18.00-21.00
Fredag 1.juni i forb. med Årstinget

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Svanhild Sunde
Harald Bauck

ADMINISTRASJONEN
Sportsjef
Dag Jacobsen
KOMITEER
Leder FKK
Leder DK
Medlem DK

Bo Vidar Larsen
Erik Støen
Thorbjørn Skagseth

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Sportskonsulent
Robert Hamara
Styremedlem
Ingrid Bjordal
1.Varamedlem
Jan Magnus Davidsen
2.Varamedlem
Vigdis Nerheim

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•
•

Godkjenning av saklisten
Protokoll fra styremøte nr.6-2010-2012 er godkjent pr. e-post og ble under møtet bekreftet ved
undertegning av møtedeltagerne.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.
nr.

Sak

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar

Referat fra styremøte i Kampsportforbundet NR. 10– 2010/12
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Oppfølgingsaker:
Saksnr.
12

Vedt.nr

Sak

Årsplan Karateseksjonen
Siste reviderte utgave fra 30.08.2011.
Brukes som utgangspunkt for styrekurs i strategi 11.02.2012
Innspill fra Harald om administrasjonen i Forbundet kan ta initiativ
til mer mediadekning av kampsport. Føyes til under
rekrutteringstiltak på årsplanen
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Felles NM
Styret tok svaret fra JKA Norway til etterretning. Styret diskuterte
også videre samarbeidet med JKAN.
Kjell avventer årsmøtet i JKAN. Det kan være aktuelt å invitere
JKAN til møte hvor også NKF`s Generalsekretær deltar.
NM i Drammen 17.03.2012
Det tekniske er under kontroll og går etter planen.

Kjell

Regelverk lokale stevner
Påbudt beskyttelsesutstyr har vist seg vanskelig å få tak i. Dag
kontakter Fighter.
Det var enighet om at det skal utvises fleksibilitet i forhold til
konkurranseregler på regionale stevner.
Styret endret tidligere vedtak 23 og bestemte at antall deltakere
skal være tellende på stevner fremfor antall starter, i forhold til
kravet om at klubbene må stille med dommere.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr
.
40

Vedt.nr

41

Sak

Økonomi- Regnskap 2011 og budsjett 2012
Bo Vidar påpekte feil som omhandlet midler for fullkontakt i
regnskapet for 2011. Styret var ikke fornøyd med måten regnskapet
er satt opp på.
Styret krever at Administasjonen gjennomgår og sender ut et revidert
regnskap hvor det kommer klart frem hvilke midler som har blitt
brukt til hva, etter mal fra Kjell.
I budsjettet for 2012 er det foreslått 50.000,- men kan bli endret til
75.000,- etter gjennomgang med administrasjonen.
Langtidsplan 2012-2014
Årsplanen for seksjonen vil bli lagt i forhold til Langtidsplanen.
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Shobu Ippon Komite
Fredrik Pettersen har trukket seg fra vervet som leder av Shobu Ippon
Komiteen .
Ny leder av komiteen er Unni Høiby. Foreløpig ingen andre nye
medlemmer.
Dommerkomiteen
Erik orienterte om komiteens arbeid.
Brev fra Tormod Evensen ang regionscup i Sarpsborg ble tatt opp.
Styret er enig om at arrangørene må kunne ta avgjørelsen i forhold til
rekkefølgen på starter dersom det er praktisk mulig.
Dommerkomiteens leder ønsker et samarbeid med landslaget for å best
mulig koordinere stevner og landslagssamlinger.
Administrasjonen sjekker hvilke kompensasjoner dommere skal få pr
stevne .
Styret var svært fornøyd med arbeidet og utviklingen i
dommerkomiteen.

Erik /
Morten

Adm
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Fullkontaktkomiteen
Bo Vidar etterlyste bedre kommunikasjon mellom arrangør av NM og
ansvarlig fullkontakt- klubb.
Programmet for stevnepåmelding fungere ikke tilfredstillende og
fullkontaktkomiteen ønsker at programmet må testes ut av aktuelle
brukere på et lite stevne før det legges ut til allmenn benyttelse.
Bo Vidar stilte spørsmål ved Administrasjonens rolle i flere saker.
Kjell tar kontakt med Generalsekretæren angående dette.
Viser ellers til notat til Styret fra FKK 13.02.2012

Kjell

’

_______________________________
Styreleder Kjell Sivertsen

______________________________________
Nestleder Odd Arne Hagen

_____________________________________
Styremedlem Harald Bauck

__________________________________
Styremedlem Svanhild Sunde
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