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Referat fra styremøte i Norges Karateforbund
19. november 2003 kl. 17.00, Rica Sentrum Oslo

Tilstede:

Eskil, Rune, Cecilie, Yngvar, Karl Henning og Kate

Fra forbundsstyret:
Fra adm.:

Marit
Dag og Robert

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent.
2. Status komiteer.
TK – fungerer bra
DK – fungerer bra
AK- har kommet i gang
OK- klager på tilbakemelding fra styret. Hva er bra? Hva er største utfordringen?
Vedtak: Hver av komiteene sender statusrapport til styret hvert ½ år.
3. Toppidrett
Rune fikk i oppdrag på siste styremøte å ta kontakt med de største konkurranseklubbene.
Dette er gjort, og tilbakemeldingene er at usikkerheten er stor. Det er mange synspunktet,
og til dels vanskelig å trekke noen konklusjon.
Klubbene fremhever behovet for stabilitet. De understreker behovet for en trenser som
kan være samlende og motiverende, men samtidig bemerker de at mesteparten av
treningen til aktuelle utøvere må skje/vil skje i den lokale klubben. De fleste klubbene gir
uttrykk for skepsis til den egenandelsmodellen som er lagt frem.
Det er meget viktig med forutsigbarhet, dette gjelder både når det gjelder de økonomiske
rammebetingelsene samt de krav som settes til utøverne.
Alle er enige i at utøverne må prestere på et høyere nivå, men landslagstreneren må være
en som administrerer, planlegger og lager strukturer. Derfor er tittelen også endret til
Landslagssjef. Landslagssjefen må fungere som en motiverer overfor treneren i de lokale
klubbene som har landslagsutøvere.
Vedtak: Ansettelse av landslagssjef skal ha styrets godkjenning.
Vedtak: Målsettingen for satsingen er medalje på hjemmebane i 2006.
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Det innføres trenerkurs på 60 timer. Forutsetningen er at dette kurset er landsdekkende,
og at deltakere fra klubb har full utgiftsdekning. Dersom en ikke får til full
kostnadsdekning innføres reisefordeling. Alle klubbene får tilbud uavhengig av stilart.
Vedtak: Forslaget om trenerkurs tiltres av styret under forutsetning at en finner dekning
for utgiftene utenfor seksjonens ordinære budsjett.
Vedtak: Utsendt forslag til matrise for konkurransefri idrett, konkurranseidrett og
toppidrett i.h.t. NIFs strategiplan tiltres. Konkrete målsettinger må diskuteres videre på
neste møte.
Vedtak: Utsendt forslag til helhetsplan for karate tiltres når det gjelder nivå 1 og 2.
Målsetning under nivå 3 diskuteres videre i neste møte.
Vedtak: Utsendt organisasjonsplan Toppidrett karate tiltres.
En forutsetning for styret var at den nye landslagssjefen får en totalramme å forholde seg
til når det gjelder økonomi. Fordeling på hvilke stevner, egenandeler og lignende tas av
landslagssjef.
4. Budsjett
Følgende budsjettposter ble vedtatt:
10030 kr. 5.000
30020 kr. 120.000
30040 kr. 55.000
30050 kr. 100.000
70020 kr. 10.000
90020 kr. 10.000
90021 kr. 10.000
90022 kr. 10.000
90023 kr. 10.000
90025 kr. 30.000
95000 kr. 10.000
Totalt på utgiftssiden kr. 370.000 (eks internasjonal satsing)
Inntektssiden ser foreløpig slik ut:
97020 kr. 20.000
98020 kr. 618.029
98021 kr. 300.000
98023 kr. 70.000
Totalt på inntektsiden kr. 1.008.029
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Dette medfører at der er kr. 638.029 til internasjonal satsing.
Av dette disponeres kr. 100.000 til DK for deltakelse på internasjonale stevner. DK
disponerer midlene selv.
Dersom regnskapet for 2003 viser overskudd skal hele overskuddet overføres til 2004,
midlene skal øremerkes for EM 2006.
Yngvar ba om at det ble ført protokolltilførsel da han var uenig i størrelsen på post 30050.
han mente denne skulle være større.

