REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE I NORGES KARATEFORBUND
12. FEBRUAR 2004

Tilstede:

Eskil
Yngvar
Rune
Cecilie
Kate

1. Godkjenning av referat.
Referat fra forrige møte godkjent.
2. Ansettelse landslagssjef.
Rune gjennomgikk den prosessen som hadde vært med de kandidatene som var
aktuelle.
Vedtak:

Norges Karateforbund anbefaler at Sveinung Byberg ansettes som
landslagssjef. Kontrakten bør minimum være på 1 år med gjensidig prøvetid
på 6 måneder. Vedtaket var enstemmig.

3. Forslag til endringer i organisasjonen.
Styret påpeker at det er gitt meget kort frist for behandling av forslag som vil kunne få store
konsekvenser for forbundet. Primært bør en anmode styret i Kampsportforbundet om at saken
utsettes slik at en får anledning til å behandle saken grundig. Styret vil også påpeke at det er
meget uheldig at administrasjonen går inn i konkrete samtaler med enkelte grupperinger uten
at dette er avklart med styret på forhånd. De forhåndsdrøftingene som administrasjonen
foretar vil legge sterke føringer på den behandling som skjer i styret. Drøftingene er også
egnet til å skape forventninger hos de aktuelle grupperingene, forventninger som ikke
nødvendigvis er i samsvar med flertallet i styret.
Styret stiller seg positive til at alle grupperinger i forbundet skal få plass på internettsidene til
forbundet. Dette er et tiltak som vil vise mangfoldet innen idretten, noe som må være positivt.
Styret er også posistive til at en innen utdanning hensyntar de forskjellige stilartene, og at en i
samarbeid med disse utarbeider tiltak som dekker de forskjellige behovene.

Styret vil ikke på det nåværende tidspunkt ta stilling til forslaget om at enkelte grupper skal få
tildelt egne midler fra fellesskapet, eller at enkelte grupperinger skal ha fast plass i styret.
Disse punktene trenger en grundigere diskusjon, det anbefales derfor at saken settes opp som
eget tema på førstkommende styremøte.
4. Økonomi.
Ut fra de regnskapene som er fremlagt pr. dato har forbundet et overskudd fra 2003 på kr.
30.000.
Dette tallet er ikke reelt da en ikke har behandlet søknader om økonomisk støtte som er
kommet inn innen søknadsfristen som var 30.11.2003.
Beløpet på kr. 30.000 overføres i sin helhet til 2004, og disponeres som følger:
Økonomisk støtte:
Følgende har søkt:
Sommerleir Lørenskog:
Har søkt om kr. 10.000 til avvikling av sommerleir. Da leiren er åpen for alle innvilges kr.
5.000,-.
Lørenskog støtte til trener 1 og trener 2.
Søknadsbeløpet er kr. 4.000. Styret finner å kunne støtte hver av de aktuelle personene med
kr. 500. Totalt innvilges kr. 1.000,-.
Sommerleir Stord.
Denne søknaden er tidligere avslått. På grunn av nye opplysninger hvor det fremkommer at
leiren er åpen for alle innvilges kr. 5.000,-.
Suldal Karateklubb
Suldal Karateklubb har sendt inn tre søknader:
Støtte til gashuko kr. 12.400,Støtte til graderingssamling kr. 3.800,Støtte til treningssamling kr. 5.600,Samtlige søknader avslås da dette er rene stilartssamlinger. Dessuten er dette tiltak som
foregår i hver eneste klubb i hele landet. Den enkelte klubb bør tilstrebe at slike
arrangementer gjennomføres med egne midler, eller med at deltakerne betaler den
egenandelen som er nødvendig for å dekke utgiftene ved arrangementet.
Fyllingen Karateklubb.

Søknad om støtte til Kush. Open, søknadsbeløp kr. 10.000.
Dette er et rent stilartsstevne, søknaden avslås.
Nordås karateklubb.
Søknad om støtte til oppstart av semester. Søknadsbeløp kr. 2.000,-. Søknaden avslås. Dette
er ordinære driftsutgifter i en klubb, klubben må sørge for økonomisk dekning innen ordinære
driftsbudsjetter.
Lura Karateklubb.
Søknad til jr. NM, søknadsbeløp kr. 5.700,-. Søknaden avslås. Beløpet som er søkt om er
dekning av utgifter i forbindelse med stilartsstevne.
Lura Karateklubb.
Søknad om støtte til dommerutdanning, søknadsbeløp kr. 7.960,-. Søknaden avslås.
Søknaden gjelder utdanning av dommerer innen stilart.
Vedtak: Kr. 11.000,- av overskuddet fra 2003 disponeres til klubb/kretsstøtte. Det
resterende (kr. 19.000,-) overføres til 2004. Beløpet overføres til EM-forberedelser.
Enstemmig vedtak.
5. Evt.
Cecilie arbeider med en konkretisering av martisen. Hun sjekker ut sammenhengen mellom
denne og det å evt. få tildelt midler til for eksempel rekruttering. Dette avklares med Marit og
Robert.

