REFERAT – STYREMØTE I KARATESEKSJONEN
NR. 09 – 2006/2008
STED:

Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10 4033 Stavanger

DATO:

Torsdag 28.februar kl.1600 – kl. 19.30

DELTAKERE:

MELDT FORFALL:

ADMIN.

Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Harald Bauck
Vigdis Nerheim
Eva Brænd

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
1.Varamedlem

Ingrid B.Dalheim
Åsmund Pedersen

Styremedlem
2.Varamedlem

Ingen til stede

SAKSLISTE :
SAK 59

REFERAT FRA SIST MØTE
Protokoll fra styrets møte nr.08 er godkjent pr. e-post og undertegnet på møtet.

SAK 60

ØKONOMI
Regnskap
Foreløpig regnskap pr. 31.desember
Totalt inntekter: 1.191.277,Totalt utgifter :
880.334,Avsetninger 2008
Avsetning elektroniske poengtavler
Avsetning shobu ippon komite

kr. 50.000,kr. 75.000,-

Budsjett 2008
Budsjett er oversendt administrasjonen. Budsjettet må spesifiseres og
periodiseres. Dette må gjøres sammen med adm.v/ Robert
VEDTAK 60

Kjell kontakter Robert ang. budsjettet, for en klargjøring av oppsett og
posteringene.

SAK 61

ORIENTERINGSSAKER
a)Referat fra Forbundsstyremøte 07.-08.desember 2007
Ligger på nettet.
b)Orientering fra møte med JKA Norway 19.01.08
Saker som ble gjennomgått NJKA – konkurransesystemet, graderingspanel,
Shobu ippon komite og offisielt NM . Trenerutdannelse.
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c)Orientering fra møte med KRØ og KRV
Stiller spørsmål om hvordan den regionale aktivitetsutvikling kan styrkes.
Koordinering av nasjonale og regionale aktiviteter. Trenger vi et regionalt
politisk ledd for å organisere regional aktivitet?
VEDTAK 61 c

Seksjonsstyret mener at vi ikke har bruk for et organisasjonsledd som ikke
fungerer, men vi vil ha aktivitet. Spørsmålet må bli på hvilken måte kan
aktiviteten og rekruttering opprettholdes og økes og samtidig legge ned
regionene og legge de administrative stillingene inn sentralt? Dette må tas opp i
Forbundsstyret og legges fram for Årstinget i juni.

SAK 62

FULL KONTAKT KOMITEEN
NKKO v/ Lars Høgquist er ikke fornøyd med fullkontaktkomiteen og har derfor
sagt opp samarbeidsavtalen med Kampsportforbundet.
Lørenskog KK vil arrangere Fullkontakt stevne uten godkjenning for slike
stevner. Politianmeldelse må vurderes hvis dette skjer.

VEDTAK 62

Avtalen som NKKO v/ Lars Høgquist sier opp har et års oppsigelsestid.
Styret tar oppsigelsen til etterretning.
NKF innehar godkjenningen for fullkontaktstevner med departementet.
Fullkontaktstevner som arrangeres uten formell godkjenning, vil være gjenstand
for politianmeldelse. Deltagere på slikt stevne vil kunne bli gjenstand for det
samme.
Det vil bli sendt ut et varsel gjennom fullkontaktkomiteen om at dette vil skje.

SAK 63

SANKSJONER ETTER STEVNEREGLEMENTET § 8.1
Saken gjelder DK`s brev av 4.februar om omfanget vedr.Geir Henriksen sin
utvisning og oppførsel på barnestevne i regi av KRØ. Alle dokumenter i saken er
gjennomgått av Styret.
§ 8.1 Sanksjoner
8.1.1 Ved overtredelse av stevnereglementet og/eller de særskilte
konkurransereglementene kan forbundsstyret, eventuelt etter innstilling fra
dommerkomiteene eller de enkelte fagstyrene, vedta sanksjoner i henhold til
NIFs lov § 11–1, 3. og 4. ledd der det heter:
«Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser, men kan ha egne
kamp- og konkurransebestemmelser som gir hjemmel for sanksjoner ved
overtredelse. Slike regler kan ikke påberopes uten at de er gjort kjent.
Organisasjonsledd kan benytte følgende sanksjoner ved overtredelse av kampog konkurranseregler og som administrative forføyninger, uten at det regnes som
straff etter dette kapittel:
Irettesettelse, bot, tap av plasseringer og resultat og utelukkelse fra deltakelse i et
bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser.
Overstiger utelukkelse tre måneder og bot kr. 50 000 for personer og kr. 500 000
for lag, regnes sanksjonene som straff i henhold til NIFs straffebestemmelser og
disse skal i tilfelle anvendes. Utelukkelse for et bestemt tidsrom kan besluttes
slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.»
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VEDTAK 63

Styret besluttet enstemmig følgende
1. Seksjonsstyret tar DKs avgjørelse om inndragning av dommerlisensene til
Geir Henriksen til etterretning.
2. Seksjonsstyret vil anbefale Forbundsstyret å utelukke Geir Henriksen fra alle
arrangementer i regi av NKF i 3 måneder gjeldende fra den tid
Forbundsstyret vedtar.
3. Seksjonsstyret innstiller også på at Geir Henriksen i dette tidsrommet heller
ikke har anledning til å representere Norge i noen karatefaglig sammenheng.
4. Seksjonsstyret anbefaler Forbundsstyret å vurdering to års utestengelse, slik
DK har foreslått.

SAK 64

BREV FRA JKA NORGE – MERKEVARE OG MARKEDSFØRING
Viser til brev datert 14.02.2008 fra NJKA m/ bilag

VEDTAK 64

Seksjonsstyret vil sende en oppfordring til de medlemsklubbene dette gjelder og
anmode dem om å respektere NJKA og etterkomme NJKAs anmodning.
Seksjonsstyret mener at JKA Norway har en rettferdig sak og vil sende brev til
Sentrum KK og Vestby KK og anmode om at forholdet rettes opp snarest.

SAK 65

REVIDERING AV STEVNEREGLEMENT
Viser til vedlagt E-post fra Robert Hamara . Styret må oppnevne en person og
finne økonomiske midler til å utføre denne oppgaven. Helst en som kan
regelverket.

VEDTAK 65

SAK 66

Seksjonsstyret innvilger inntil kr. 5000,- og ber DK utpeke en person til
oppgaven.
ÅRSMELDING 2006-2008
Fordeling av oppgaver i forbindelse med Årstinget på Gardermoen
30.05.-01.06.08. Dett skal være klart til midten av april.

VEDTAK 66

Oppavefordeling i seksjonsstyret iht tildelte punkter i langtidsplanen.
Ferdig skrevet og sendt Kjell innen 28. mars.

SAK 67

OPPFØLGINGSSAKER
- SAK: 32 a

Karateseksjonens virksomhetsområder

Dokumentet skal videreutvikles. Rette opp en faktafeil i dokumentet
.
VEDTAK 67

Karateseksjonens langtidsplan er godkjent tidligere og legges ut på nettet.
Harald sjekker innhold og videresender dette til Helle som legger dette ut på
nett.
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SAK 68

EVENTUELT
1. K.O.magasinet og samarbeidsavtale
Seksjonsstyret er interesserte i bladets/forlagets intensjoner og etikk, men liker
ikke tittelen K.O . Eva sjekker opp litt omkring saken.
2. Internasjonal arbeid.
Seksjonsstyret støtter Robert Hamara sitt kandidatur til EKF`s dommerkomitè.
3. Junior NM i Narvik.
Seksjonsstyret takker Narvik for initiativet, men ser at dette blir store utgifter for
klubber og dommere og må dessverre avslå søknaden denne gang.
Vi er imidlertid positive til å inngå en form for samarbeid med Narvik med tanke
på rekruttering og aktivitet i landsdelen.
4. Brev fra Sakura kk-søknad om støtte til Scandinavian Open 2008
Seksjonsstyret ber om å få oversendt budsjett og regnskap for stevnet før vi
behandler saken. Det ligger for øvrig søknadsskjema på nettet.
5. Linker
Seksjonsstyret ber om at administrasjonen legger ut linker fra våre nettsider til
våre stilarters nettsider.

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Odd Arne Hagen

_______________________________________
Vigdis Nerheim

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Eva Brænd
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