
Referat fra styremøte i Norges Karateforbund. 
 
 
 
 
 
Dato:  8. oktober 2003 
 
Sted:  Ullevål Stadion 
 
Tilstede: Eskil, Cecilie, Rune, Karl Henning og Kate 
 
  Fra adm. møtte:  Dag og Robert 
 
 
 
 Referat. 
 
Referat fra forrige møte godkjent. 
 
 
Orienteringssak fra DK. 
 
I forbindelse med NC I i Mandal foreligger er dommerrapport.  Rapporten var behandlet i 
DK. Dommerkomiteen anbefaler at vedkommende som er omtalt i rapporten får en skriftlig 
advarsel.  I advarselen presiseres det at ved tilsvarende forhold i fremtiden så vil 
vedkommende bli straffet ved at han kan bli bortvist fra stevner i en tidsbegrenset periode.  
DK utarbeider forslag til brev.  Kampsportforbundet v/Marit informeres om saken. 
 
Vedtak: Styret støtter DKs innstilling. 
 
Styret diskuterte behovet for å ha en offisiell rep. tilstede ved nasjonale stevner. 
 
Vedtak: AK bes om å behandle denne saken. 
 
 
Orienteringssak vedr. krets og Mandal KK. 
 
Eskil orienterte om saken.  Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
 
Toppidrettssatsning. 
 
Dag orienterte om dagens situasjon.  Pr. i dag holder en seg innenfor budsjettet, og en har 
midler igjen til å dekke de aktivitetene som er planlagt resten av året. 
 
Styret ga uttrykk for stor frustrasjon i forbindelse med behandlingen av strategiplanen.  Styret 
i Kampsportforbundet har her vedtatt en strategiplan som ikke er diskutert eller forankret i 
Karateforbundet.  Styret ga uttrykk for at det var urealistisk å gjennomføre de tiltak/krav som 
er satt innen den tidsfristen som er angitt i planen, nemlig 01.01.2004.  Styret ga samtidig 



uttrykk for at de krav/tiltak som var satt opp på sikt kunne være meget aktuelle.  Men en må ta 
utgangspunkt i det som er dagens situasjon, og bygge opp en forståelse for krav over tid.  
Krav til trening, økonomien rundt dette må forankres blant de som er utøvere, dette innebærer 
at en på sikt må få en kulturendring og en aksept for de krav som stilles.  Dette er ikke 
gjennomførbart pr. 01.01.2004. 
 
I forbindelse med de utsendt papirene er det angitt at det er seksjonsstyrene som ”Bestemmer 
strategi og overordnete mår for sin toppidrettssatsning samt økonomiske rammer ut fra blant 
annet tildelte midler”.  I samme dokument heter det at ”Forbundsstyret fordeler 
rammetilskudd og toppidrettsmidlene fra Idrettsforbundet internt i egen organisasjon ut fra 
en modell basert blant annet på seksjonenes medlemmstall”. 
 
Ved det vedtaket som nå er gjort i Forbundsstyret går de langt inn i det som er seksjonens 
ansvarsområde, dette uten at forholdet er diskutert med seksjonen. 
 
Vedtak: Nye krav gjøres ikke gjeldende fra 01.01.2004 (ref. notat fra Dag datert 1. 

oktober 2003).  
 
For resten av året 2003 fortsetter ordningen med 2 på 100 % og 4 på 50%. 
 
Dag informerte om at avtalen med Jarle er forlenget for 2004.  I løpet av 2004 vil en avvikle 

kurs for trenere, stilling som landslagstrener vil deretter bli utlyst på vanlig 
måte.     

 
Styret føler behov for å avklar blant annet med de største klubbene innen konkurranse om 
hvordan de tenker seg fremtiden.  Rune tar kontakt med klubbene for å diskutere dette.  
Toppidrett settes opp som hovedtema på neste styremøte.  Rune og Dag får i oppgave å 
utarbeide et forslag for styret. 
 
Stevnepakken. 
 
En har registrert en del misforståelser angående stevnepakken.  Pakken er kun veiledende når 
det gjelder barnestevner.  I disse har en ikke premiering og utøverne samler ikke poeng. 
 
Når det gjelder de nasjonale stevnene hvor utøverne samler poeng til henholdsvis NC-finale 
eller Landsfinale må en ved disse konkrete stevnene forholde seg til det som er angitt i 
stevnepakken.   
 
Utover disse konkrete stevnene står enhver krets/klubb fritt til å arrangere de stevner de måtte 
ønske og da med de oppsettene for klasser o.s.v. som er naturlig. 
 
En har også reist en diskusjon knyttet til en evt. bronsjefinale. 
 
Vedtak: Det gjennomføres ikke bronsjefinale.  Det utdelses 2 bronsjemedaljer.  Hver av 

disse får med seg 5 poeng.  
 
 
Økonomi. 
 
Regnskap foreligger ikke.  Eneste regnskap som er tilgjengelig er regnskap på periode 07.   



Styret er lovet er ferdig regnskap innen fredag 10. oktober 2003.  Situasjonen innen 
administrasjonen vanskeliggjør styrets arbeid med å holde kontoll på 
økonomien.  Muntlig er en dog informert om at situasjonen er ”under kontroll”. 

 
 
Reisefordeling. 
 
Styret viste til vedtak gjort i styremøte 11. februar 2003 hvor en ved nasjonale samlinger 

(landslagssamlinger) vedtok  reisefordeling.  Dette vedtaket er ikke fulgt opp 
av administrasjonen.  Betingelsene for å delta på samlinger må kommuniseres 
ut til både de aktuelle utøverne og til klubbene.  Kate utarbeider retningslinjer 
(dersom dette er aktuelt etter at en har diskutert de økonomiske betingelsene 
for neste år). 

 
Sponsorarbeid. 
 
I møtet som ble avholdt i forbindelse md junior NM høsten 2002 fikk en fra adm. v/ Trond 

løfte om at det skulle utarbeides materiale som en kunne benytte når en 
kontaktet potensielle sponsorer.  Dette er en vesentlig forutsetning for å komme 
i en profesjonell dialog med potensielle bedrifter.  Materialet skulle være klart 
januar 2003.  Pr. i dag foreligger ikke slikt materiale.   

 
Vedtak: Karl Henning tar kontakt med Trond for å etterlyse dette. 
 
  
Klage på tildelingsvedtak. 
 
Styret har mottatt 2 klager fra klubber som ikke har fått tildelt midler ved behandling av de 

søknadene som var innkommet pr. mai 2003. 
 
Stord karateklubb:  Søknaden gjaldt støtte til sommerleir.  Av søknaden fremgår det at dette 

er en leir i regi av Norway JKA.  Selv om det tekniske arrangementet er lagt til 
en medlemsklubb så er det et prinsipp at en ikke støttet arrangementet som 
arrangeres av eller i regi av stilartsorganisasjon.  En forutsetning for å få støtte 
er at det aktuelle arrangementet er åpent for alle medlemmer i forbundet og at 
arrangementet må være i regi av en klubb.   

 
Vedtak: Avslaget opprettholdes. 
 
 
Stord karateklubb:  Søknaden gjaldt støtte til treningstur til Suldal.  Styret har ikke støttet 

slike tiltak.  Tiltaket som sådann er meget positivt, men en har ikke midler til å 
støtte deltakeravgifte/egenandeler i forbindelse med reiser som foretas av 
medlemmene i klubbene.  En har tidligere også avslått søknader om å dekke for 
eksempel reiser til utlandet, eller egenandeler i forbindelse med sommerleirer. 

 
Vedtak: Avslaget opprettholdes. 
 
 Kate skriver brev om behandling og vedtak. 
 



Budsjett. 
 
Kate og Robert har påbegynt arbeidet med budsjettet for neste år.  Men dette vanskeliggjøres 

da en ikke har regnskapstall ei heller oversikt over de tilskudd som vil gjelde 
for 2004.   

 
Vedtak: Budsjett skal være klart til neste møte. 
 
 
Oversettelse av WKF regelverket. 
 
Det er viktig i forbindelse med utdanning av dommere at regelverket foreligger på norsk.  

Utgiftene til dette arbeidet er beregnet til kr. 5.000,-. 
 
Vedtak: Kr. 5.000,- stilles til disposisjon, dekkes i post 70020 Kurs og utdanning.   
 
 
Junior NM 2004. 
 
 
 Styret har mottatt søknad fra Halden Karateklubb om å få arrangere junior NM 2004.  Dette 

stevnet er tidligere utlyst uten at vi har fått inn søknader. 
 
Vedtak: Junior NM 2004 tildeles Halden Karateklubb. 
 
 
Neste styremøte. 
 
Neste styremøte er avtalt til 19. november 2003.  Hovedtema på møte blir toppidrettssatsing 

og økonomi.  


