PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN
NR. 05 – 2005
STED:
DATO:
KL.

Rica Hotell Gardermoen
Lørdag 3.desember 2005
13.00 -15.30

DELTAKERE:

SAK 24/05

Kjell Sivertsen
Harald Bauck
Arnt Inge Rolland
Karl-Henning Lund

Leder
Styremedlem
Styremedlem
1.varamedlem

Forfall:
Kate Hidle
Katja Rugaas

Nesteleder
Styremedlem

Fra adm.:
Dag Jacobsen

Sportssjef

GODKJENNE PROTOKOLLER FRA STYREMØTER
Referat fra sist møtet godkjent og underskrevet, samtidig ble alle tidligere
underskrevet av de tilstedeværende. Kjell sørger for å innhente de resterende
underskriftene hos Kate og Katja

SAK 25/05

ØKONOMI
Regnskapet pr. november tilsier et overskudd på ca 51000,-

VEDTAK

Styret avventer årsregnskapet for det eksakte resultatet

SAK 26/05

BUDSJETT 2006
Styret gjennomgikk forslaget til budsjett 2006. Budsjett 2006 er Tingvedtatt slik
at de fleste føringer er allerede lagt.
Hovedpostene :
Tildeling breddemidler
ca 300.000,Tildeling Toppidrettsmidler
ca 600.000,Medlemsinntekter
ca 370.000,-

VEDTAK

Kjell gjennomgår forslag til budsjett for 2006 med adm.v/ Robert og fordeler
dette gjennom året og posterer.
Budsjettet skal være klart til neste styremøte 27.januar 2006

SAK 27/05

KARATE EM 2006
Styreformann Arnt Inge Rolland orienterte seksjonsstyret om disse sakene:
• Framdrift og økonomi er i rute
• Sponsorarbeidet intensiveres
• EKF`s observatør har godkjent konseptet
• Samarbeid mellom daglig leder og Styreleder fungerer godt
• Mesterskapet ønsker fremdeles bistand til arrangementet. Ta kontakt
med daglig leder Kate Hidle hvis man kan bidra.

VEDTAK

Styret tar informasjonen til etterretning.

SAK 28/05

BEHANDLE INNKOMNE SØKNADER OM STØTTE
Det var innkommet 6 søknader, men en av søkerne hadde sendt søknaden etter
fristen 1.november. Denne søknaden blir behandlet i neste runde
Det ble utdelt 25000,- i støtte denne høsten.
Til sammen er det tildelt kr.61000,- til klubbene utenom støtten til NM og NC
arrangementene.
Alle klubber som har søkt og som oppfylte kriteriene har fått støtte.

VEDTAK

Harald sender adm.v/ Robert listen med klubber og støttebeløp.

SAK 29/05

EVENTUELT
1. Brosjyren ” Velkommen til ”
Harald ønsket å få gjennomgå denne brosjyren på nytt før den gikk i trykken.

VEDTAK

Dag gir Robert beskjed om å sende teksten ut på nytt, og at tilbakemeldingene
blir behandlet raskt, slik at Forbundet kan få sendt brosjyren til trykkeriet før
jul
2. Konkurranseopplegget for neste sesong
Styret ønsker å prøve ut konseptet ”Karatehelg” og første stevne vil bli i Oslo
nærmere bestemt i Jordal Idrettshall 27-29.januar 2006.
NKF har besluttet å gi støtte til klubbene m/ kr.5000,- pr. stevnedag.
Påmeldingsavgift til går til seksjonen.
Internasjonal deltakelse

VEDTAK

Styret vedtok å prøve ut konseptet med ”Karatehelg ”. I tillegg vedtok styret å
åpne for internasjonal deltakelse forutsatt at forsikringsforholdene for disse
utøverne er i orden.
Støtte til arrangørklubben blir gitt etter retningslinjene godkjent av
Forbundsstyret.
3. Konkurranselisenser

VEDTAK

Styret vedtok å beholde konkurranselisensen på kr. 150,Lisens må kjøpes av alle som konkurrerer i NKF`s regi

4. Komité for fullkontakt karate
Forbundets AU tilrår oss å nedsette egen komité for fullkontakt karate.
VEDTAK

Styret vedtok å opprette en komité forutsatt at støtten på kr.75.000,- videreføres.
5. Muntlige trusler
Styret diskuterte hvilke reaksjonsformer man har ovenfor personer som
fremsetter muntlige trusler i telefon.

VEDTAK

Styret v/ Kjell tar kontakt med Gen. sek. Trond Søvik for å forhøre seg om
reaksjoner i.f.m. sjikane /trusler av Styre som var framkommet i telefon til
styremedlem Arnt Inge Rolland

_____________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Arnt Inge Rolland

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Karl-Henning Lund

