
 

 
PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN  

 NR. 02 – 2006  
 
 
STED:  Ullevål Stadion og Oppsal Arena   
DATO: Fredag 31.mars og lørdag 1. april 2006  
KL.  1600 -1800 og 0900 - 1100 
 
DELTAKERE:   

 Kjell Sivertsen Leder  
 Kate Hidle Nesteleder  
 Arnt Inge Rolland  Styremedlem 
 Harald Bauck Styremedlem 
 Katja Rugaas Styremedlem 
  

For saker 9 og 10/06: 
Robert Hamara 
Erik Støen 

 
 
Medlem i Dommerkomitéen 
Medlem i Dommerkomitéen 

 

SAK 07/06  GODKJENNE PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01-06 
Referat fra forrige møte ble godkjent og underskrevet. 

 
SAK 08/06  ØKONOMI  
 

Regnskap for 2004 og 2005 sendes ut i uke 14. Eventuelle kommentarer sendes Kjell 
innen 18.4.  
Det finnes fortsatt noen enkeltpersoner som ikke har gjort opp sin gjeld til seksjonen. I 
sum er de utestående beløpene mellom 40.000 og 50.000 kr.  

 
VEDTAK  Administrasjonen bes kontakte skyldnerne og purre på beløpene, og eventuelt etablere 

en nedbetalingsordning.  
  

SAK 09/06  SØKNAD FRA STIG KRISTIANSEN OM INTERNASJONAL LISENS   
 

Styret intervjuet Robert Hamara og Erik Støen om bakgrunnen for at Stig Kristiansen 
har fått avslag på sin søknad. DK er av den oppfatning at de vil vente med å melde noen 
opp til lisens til de er (rimelig) sikre på at kandidaten(e) består. Dette for å framstå som 
en nasjon med høy kompetanse. Det er derfor ikke meldt inn noen til lisenskurset i 
Stavanger i mai. 
 
Styret mener at Norge kan leve med at en eller flere kandidater stryker til lisensieringen, 
og at det er viktig å benytte anledningen i Stavanger ettersom dette blir en kosteffektiv 
løsning. 
 

VEDTAK  Styret henstiller DK å åpne for at alle som er kvalifiserte iht EKF sine formelle krav gis 
anledning til å delta på internasjonalt lisenskurs i Stavanger. Styret presiserer at dette 
ikke innebærer noen senere forpliktelser overfor den/de som eventuelt blir lisensiert. 
Videre at forbundet dekker påmeldingsavgiften til kurset; øvrige utgifter står for 
deltageres regning.   

 
 
SAK 10/06  DK KARATE  



 
Styret intervjuet Robert Hamara og Erik Støen om en rekke saker hvor styret hadde 
opplevd DK som svært egenrådig og lite samarbeidsvillig. 

 
VEDTAK  Styret sender følgende som brev til DK.  

”Styret i Karateseksjonen er ikke fornøyd med samarbeidet med Dommerkomitéen. 
Bakgrunnen er at DK ved flere anledninger har unnlatt å følge signaler og pålegg fra 
styret (eksempler er kommunisert til Robert Hamara og Erik Støen på møte 31.3.2006). 
Denne adferden har ført til misnøye og til dels mistillit i styret. 
 
Styret krever at DK lojalt følger signaler og pålegg, og tar kontakt for avklare, sjekke ut 
eller diskutere pålegg. Styret krever også at DK dokumenterer alle møter med referater, 
som sendes styret.” 

 
 
SAK 11/06  VALG AV DK  
 

Utvalgets innstilling er mottatt, og styret berømmer uvalget for en grundig utredning. 
Utvalget konkluderer med at en ”valgordning for DK ikke er tilrådelig”. 

 
VEDTAK  Styret vil legge fram dette spørsmålet på Seksjonsmøtet 20. mai, i den hensikt å få en 

bredest mulig tilslutning og et endelig vedtak.  
 
  
 

SAK 12/06   HANDLINGSPLAN FOR STYRET 
 
Styret har arbeidet med strategi og handlingsplan siden høsten 2004. Rammefaktorene 
har endret seg vesentlig i og med at toppidretten er skilt ut av seksjonens virke, samt at 
Forbundsstyret har inngått samarbeidsavtaler med de aller fleste stilartsorganisajonene. 

 
VEDTAK   Styret mener at nedenforstående ”Beskrivelse av Karateseksjonens 

virksomhetsområde” er en god oppskrift på hva styret skal jobbe med, og anbefaler at 
det nye styret som etableres etter Seksjonsmøtet 20. mai benytter beskrivelsen som 
rettesnor for sitt arbeide. 

 
”Beskrivelse av karateseksjonens virksomhetsområde 
Virksomheten til Karateseksjonen må ha som ambisjon å være attraktiv for alle 
medlemmer av seksjonen, eller i det minste et betydelig flertall. Virksomhet som bare 
støtter en liten gruppe må ivaretas av den respektive interesseorganisasjon. 
 
Rekruttering  
Rekruttering til karate er av vital betydning for hver klubb, for stilartsorganisasjoner, for 
Karateseksjonen og for Kampsportforbundet. Det er generell enighet om at rekruttering 
foregår i klubbene, og Karateseksjonen må aktivt støtte rekrutteringstiltak for klubbene. 
 
Trenerutdanning 
På dette området finnes det en rekke tiltak av allmenn interesse. Som påpekt i ref A, kan 
Kampsportforbundets trenerutdanning gjennomføres i en fellesmodul og en 
stilartsmodul, hvor hver stilartsorganisasjon er ansvarlig for sistnevnte. Der hvor 
stilartsorganisasjonen har nødvendig og anerkjent kompetanse, bør disse etter en 
læreplan godkjent av NKF gis anledning til å gjennomføre hele trenerutdanningen i 
egen regi. 
 
Administrativ utdanning og organisasjonsutvikling 
Klubber og organisasjoner har behov for ledere som har kunnskaper om drift av klubber 
i idretts-Norge. I likhet med trenerutdanning er det behov for en fellesdel og en del som 
dekker organiseringen innen hver stilart.  



 

 
Økonomi 
Ref A påpeker at rekruttering og utvikling skjer i hver enkelt klubb, og det må derfor 
være i NKFs interesse at støtten til klubbenes aktiviteter øker. Karateseksjonen må 
forvalte sine midler slik at hvert enkelt medlem får mest mulig igjen for dem, og slik at 
rekrutteringen til karate øker og den faglige utviklingen kan fortsette. 
 
Graderinger, konkurranser og andre aktiviteter 
Karateseksjonen bør ha en rolle i kvalitetssikringen av graderinger eller 
graderingssystemer. Det er viktig at alle graderinger foregår etter et godkjent system, 
godkjenningsinstans kan være NKF eller gjeldende stilartsorganisasjon internasjonalt. 
Karateseksjonen kan bidra til at registeret over alle Dan-graderte er kvalitetssikret iht 
dette. 
 
WKFs konkurransereglement bør vedlikeholdes av en komité oppnevnt av 
Karateseksjonen. 
Konkurranser som gjennomføres etter andre regleverk enn WKF er mest interessante for 
angjeldende stilart, og bør ikke være en del av virksomhetsområdet. 
 
Karateseksjonen må ha en rolle i forhold til aktiviteter på klubbnivå som kan bidra til 
NKFs aktivitetsregnskap. Dette bør i det minste innebære assistanse til klubber og 
interesseorganisasjoner angående utlysning, registrering og innrapportering av 
aktiviteter.  
 
Kampsportforbundet har inngått samarbeidsavtaler med en rekke stilartsorganisasjoner, 
mange av disse tilhører Karateseksjonen. Seksjonen bør ivareta relevante plikter og 
rettigheter som er definert i disse avtalene. 
 
Administrasjon 
Det er et mål i seg selv å redusere administrasjonen av en seksjon så mye som mulig. 
Karateseksjonen bør søke samarbeide med stilartsorganisasjonene i den hensikt å unngå 
dobbeltarbeide, og å oppnå synergieffekter med tanke på å utvikle Karatenorge videre.” 

  
SAK 13/06   INFORMASJON FRA KARATE EM  

Kate orienterte om forberedelsene til Karate-EM. Konklusjonen er at det ikke er noen 
bekymringsmeldinger; alt ser ut for å være i rute. 

 
VEDTAK  Styret tar informasjonen til etterretning. 
 
SAK 14/06   ÅRSTING 20 – 21. MAI – ÅRSBERETNINGER - TIDSFRISTER  

Utkast til årsmelding var sendt ut i forkant av møtet. 
 

VEDTAK  Eventuelle kommentarer til utkastet til årsmelding sendes Kjell innen onsdag 5. april. 
 

SAK 15/06  SØKNAD OM ENDRING I VEKTBESTEMMELSENE I 
FULLKONTAKT KARATE 

 
Søknadens innhold er OK, men må underskrives av den som har den formelle 
fullmakten til å sende fram en søknad til departementet. 
 

VEDTAK  Kjell avklarer med ADM hvem som har fullmakt til å signere søknaden, og sørger for 
signatur og framsendelse. 

 
 
SAK 16/06   DVD-PRODUKSJON IFM KARATE-EM  



Det er kommet et tilbud om å lage en DVD-produksjon av filmmateriale fra EM. 
Dersom en DVD skulle selges i etterkant av EM må det opprettes et eller annet 
salgsapparat for dette.  
 

VEDTAK  Styret ønsker ikke å involvere seg i produksjon eller salg av film eller DVD. 
Rettighetshaver (Kampsportforbundet) er velkommen til å forsøke å finne et annet 
organ som kan ta seg av dette. 
 
 
 

SAK 17/06   EVENTUELT – NEDGANG I ANTALL DELTAGERE I NM 
 

Styret mener at det lave antall deltagere i årets NM er en engangshendelse, og således 
ikke gir grunn til stor bekymring. Likevel mener styret at mer langsiktig planlegging av 
rekruttering av arrangører kan gi en positiv effekt. 
 

VEDTAK  Styret anbefaler at arrangementer på regionalt og nasjonalt nivå planlegges for inntil 
5 år, og at det pekes ut arrangører minst to år før arrangementet skal gå av stabelen. 

 
 

  
 
 
_______________                                        ___________                                       _____________         
Kjell Sivertsen                                            Kate T. Hidle                                       Arnt Inge Rolland 
 
 
_______________                                       _______________ 
Katja Rugaas                                              Harald Bauck 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 


