PROTOKOLL – STYREMØTE I Karateseksjonen –
NR. 04 – ÅR 2005
STED: Ullevål Stadion - Forbundskontorets møterom , 5.etg.
DATO/ÅR: Onsdag 14.september 2005
Kl.
:17.00 – 20.00
DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Kjell Sivertsen
Kate Hidle
Harald Bauck
Arnt Inge Rolland
Katja Rugaas
Karl H.Lund

Administrasjonen;

Ingen

Kampsportstyret

Trond Berg

SAK (NR.)

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

17/05

Tilstede
Meldt frafall
Tilstede
Tilstede
Tilstede
Ikke møtt

Referat fra sist godkjent og underskrevet, med en tilføyning fra forrige møte;
Takk til styremedlem Harald Bauck for nyttig gjennomgang med informasjon
og erfaringer fra gjennomføringen av det vellykkede JKA EM i april 2004.
Styret i karateseksjonen har tatt kontrollkomiteen sine instrukser til etterretning
og fører fra nå av referater etter nye skjemaer.

SAK (NR.)

ORIENTERINGSSAKER

18/05

Informasjon om fremdrift for EM 2006 ved Arnt Inge Rolland, Styreleder i
Karate EM AS.
• EM 2006 komiteen er godt i rute og var samlet til arbeidshelg 20.8-21.8.
Overordnet målsetting:
Tidenes beste EM arrangement, ” toppa heile driden”
• EKF kommer i midten av oktober, for gjennomgang av hele opplegget
• Det jobbes med avtale for transport
• Det er gjort avtale med Stavanger Forus, som sørger for all hotell
booking.
• En del sponsoravtaler er i boks og det jobbes kontinuerlig videre med
dette.
• Skriftlig og spesifisert fremdriftsplan skal på plass innen kort tid.

19/05

Fullkontaktregeler
Regler i fullkontakt karate var utsendt på forhånd og ble gjennomgått.
Regelverket er godkjent av Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
Styret har ingen bemerkninger og tar reglementet til etterretning .
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20/05

Langtidsplan – skille mellom topp og breddeidrett. Presentasjon av Forbundets
tanker ved Trond Berg.
Opprettet Toppidrettskomitee – her skal ekspertene på elitesatsningen sitte valgt av de enkelte seksjonene.
Ønske at 10% av hver seksjon sitt budsjett øremerkes toppidrett.
I Langtidsplanene står det spesifisert at Norge har som mål å ta medaljer i EM,
VM og OL (for de idretter som er OL grener).
Nært samarbeid med Olympiatoppen for å nå målene.
Markedsutvalget og Toppidrettskomiteen samarbeider med å sette opp og selge
inn sponsor pakker til næringslivet
Ved å skille ut toppidretten ønsker Kamsportforbundet å rendyrke
satsingen på toppidrettsutøvere med tanke på å hente hjem flere
internasjonale medaljer.

SAK (NR.)
21/05

SAK (NR.)
22/05

23/05

ØKONOMI
Gjennomgang av budsjett pr. 31/08/05
Litt overforbruk på interne møter i seksjonen, dette taes til etterretning og resten
av årets møter legges i naturlig forbindelse med øvrige arrangementer.
Landslaget har til nå brukt kr 434.000,- av totalt budsjett på kr 550.00,- det
gjenstår kr 116.000,-. Det er fremdeles stevner som landslaget skal delta på, så
styret presiserer at det overhodet ikke er rom for overskridelser.
Dommerne har også ett lite overforbruk i forhold til budsjett. Beklageligvis ble
NC I i Trondheim avlyst, dommerutgifter i den forbindelse ble dermed frigjort.
Dommerkomiteen er klar over den stramme økonomiske situasjonen og styret
påpeker at det ikke er rom for overskridelser her heller.
Post 30050 Klubb/Krets, gjenstår kr 60.000,- til utdeling. Harald utarbeider
tekst til å legge på internett hvor klubbene oppfordres til å søke.
EVENTUELT
NC-opplegget for neste sesong.
Det er utarbeidet et nytt konsept for gjennomføring av neste års NC stevner.
Dette ble kort presentert og styret godkjente det nye opplegget.
Konseptet renskrives og utsendes.
JKA Norway forslag om egen seksjon.
Det ble knapt med tid og saken ble ikke tatt opp skikkelig. Dokumentasjon
foreligger.

(Undertegnes)
_______________________________________
Styreleders navn

_______________________________________
Styremedlem 2

_______________________________________
Nestleders navn

_______________________________________
Styremedlem 3

_______________________________________
Styremedlem 1

_______________________________________
Referent
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