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Ansvar

Økonomi- Regnskap 2011
I 2010 var ikke FKKs budsjett tilstrekkelig til å dekke utgifter knyttet
til stevner/dommere, tilskudd, dommerutd./rekruttering og egne
møter. Kjell viste til vedtak i seksjonen for 2011 om at alle
terminlistefestede stevner (hvor påmeldingsinntektene tilfaller
seksjonen) skal det gis standardiserte tilskudd til – dette gjelder også
fullkontakt og shobu ippon. NC ble av styret definert til å gis tilskudd
på nivå med regionale stevner, mens NM som nasjonalt stevne. Dette
har ikke blitt kommunisert til FKK som har lest vedtakets ordlyd med
at 10.000 tildeles nasjonale stevner, og har regnet NC som dette.
Styret må godkjenne at Stevnearrangører får mellomlegget mellom
utbetalt kr.6500,- og 10000,- . Se vedlegg
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Styret godkjenner utbetalingen av mellomlegget
Tilskudd 2012
Vedlagt følger standardiserte tilskudd som erstatter
vedtak 32 - 2008-2010,notat om støtte og søknadsskjema som skal
brukes framover
Styret må godkjenne dette.
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Styret godkjente de standardiserte tilskuddene, men det må avklares
foran hvert NM hvilken klubb som er arrangør eller om det er flere
klubber som arrangerer.
Instruks for komiteer
Forslag til instruks er utsendt tidligere
Styret må godkjenne instruksen , samtidig vedlegges revidering av
håndboken .
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Styret godkjente instruksen

46

47

1

48

Nordisk mesterskap 2013
Latvia kan ikke arrangere Nordisk i 2013. Neste land er da Norge og
vi må ha et formelt vedtak fra Styret om arrangementet
Har snakket med DK leder Erik Støen ,og DK er positive til Nordisk
dommerlisens. Vedlegger skriv fra Javier Escalante.
Styret må godkjenne arrangement og lisenser
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Styret bestemte at Norge kan påta seg å arrangere Nordisk
Mesterskap 2013 i Oslo , og at det innføres Nordisk dommerlisens.

2

