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REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES KARATEFORBUND
3.3.2004 UlLLEVÅL STADION

Tilstede:

Eskil
Rune
Karl Henning
Kate

Fra adm. deltok: Robert (på hele møtet), Trond (delvis under pkt. 3)

1. Referat
I pkt. 3 4. avnitt utgår setningen som begynner med ”Dette er…..”, ellers ble referatet
godkjent.
2. Forbundsgradering
Graderingsreglementet er tidligere vedtatt med unntak av pkt. 4.3 (katalistene). Etter
at dette punktet hadde vært til vurdering ble punktet vedtatt.
3. Organisasjonen
Trond gikk igjennom den historiske utviklingen inne forbundet, samt de samtalene
som hadde vært med NTN og ”budogruppen”. På sist ting var det gitt signaler om at
en skulle vurdere organisasjonen i løpet av denne tingperioden, saken har også vært
behandlet på ledermøte. Etter informasjonen forlot Trond møtet.
Styret hadde en grundig diskusjon både om situasjonen generelt, om konsekvenser og
de enkelte konkrete forslagene som var fremlagt.
Styret kan ikke, selv om situasjonen er betent, støtte et forslag som innebærer at
enkelte grupperinger blir satt i en økonomisk situasjon som innebærer at disse blir
forfordelt på bekostning av de andre grupperingene. Det å forfordele enkelte
grupperinger vil på sikt skape flere problemer enn det vil løse, da dette vil (med rette)
oppleves urettferdig overfor de grupperingene som lojalt forholder seg til forbundet og
som dekker sine særinteresser via andre midler enn de som formidles gjennom
forbundet.
Styret disponerer midler hvor den enkelte klubb kan søke om støtte. Styret vil i tiden
som kommer arbeide med å få klarere retningslinjer for tildeling av disse midlene,
men et grunnleggende prinsipp er at disse midlene skal være tilgjengelig for alle
klubbene i forbundet, og at alle skal behandles likt.
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Styret har tidligere vært positive til at en åpner for omtale på Internettsidene,
administrasjonen har gitt signaler om at dette kan gjennomføres på en måte som kan
kvalitetssikres slik at alminnelige krav til varsomhet ivaretas. Dette er et tiltak som vil
være felles for alle, og som har styret fulle tilslutning.
Styret har tidligere vært positiv til at utdanning tilrettelegges slik at en i større grad har
anledning til å ivareta stilartsproblemstillinger. Dette vil være et tiltak som er felles
for alle, og som har styrets fulle tilslutning.
Tre punkter ble diskutert på styremøtet.
NKKO overtar godkjenning for fullkontakt.
Vedtak:

Styret støtter at NKKO overtar godkjenning for fullkontakt.

Tilskuddsordning som særlig hensyntar ”budogruppen”.
Vedtak:

Styret støtter ikke forslag som innebærer at enkelte grupperinger skal
forfordeles økonomisk.
Styret vil i denne sammenheng presisere at selv om forbundet skulle bli
tildelt ekstramidler så vil dette ikke ha betydning for de vurderingene
som er gjort. Styret anser det som en helt prinsipiell sak at alle klubber
skal behandles likt, og at en ikke kan/skal øremerke noen midler til
enkelte klubber/grupperinger.

Representant i styret for ”budogruppen”.
Vedtak:

Styret støtter ikke et forslag om at enkelte grupperinger skal ha
automatisk plass i styret. Styret velges på tinget, og en ønsker ikke en
ordning som griper inn i den demokratiske prosessen som skjer på
tinget.

4. Tinget.
Styret må begynne arbeidet med å forberede tingpapirene. Eskil avklarer med
administrasjonen hvilke frister som gjelder for utsendelse.
Kate tar ansvar for budsjetter for perioden 2005/2006. Utgangspunktet vil være de
inntektene som ligger i budsjettet for 2004.

