Referat fra styremøte Norges Karateforbund
Telefonmøte 28. april 2004

Tilstede:

Eskil
Rune
Kate
Cecilie ( fra sak nr. 6 )

Fra Norges Kampsportforbund:

Trond Berg

Fra administrasjonen:

Trond
Robert

1. Referat.
Referat fra forrige møte ble godkjent.
2. Jr NM 2005
Jr. NM for 2005 tildeles Mandal Karateklubb.
I tildelingsbrev må det for fremtiden fremgå at den aktuelle klubben må forholde seg til det til
en hver tid gjeldende regelverk for stevnegjennomføring.
Vedtak:

Jr. NM 2005 tildeles Mandal Karateklubb.

3. Kontingent
Styret diskuterte nivået for kontingenten. På det nåværende tidspunkt vil ikke styret anbefale
noen økning i kontingenten. Dette blant annet på bakgrunn av de signalene som er kommet
om en kraftig økning av forsikringspremien som jo også inngår i kontingenten.
Vedtak:

Kontingenten foreslås uendret for Tinget.

4. Stevnereglement.
Styret diskuterte det utsendte forslaget til stevnereglement. Styret er positiv til at en nå
arbeider med å få et felles reglement, og vil anbefale at dette vedtas på Tinget.
Det bør presiseres at reglementet gjelder for nasjonale og regionale stevner. Ved lokale
og/eller klubbstevner står arrangøren fritt til å gjennomføre stevnet slik de mener er mest
hensiktsmessig. Ved lokal og/eller klubbstevner vil reglementet derfor kun ha en veiledende
funksjon.
Før behandling hadde styret fått flere innspill fra underkomiteer. Disse forslagene ble
diskutert ved gjennomgang av de enkelte punktene i stevnereglementet. Noen av reglene
(aldersregler) følger av NIF sitt generelle regelverk for barn- og ungdomsidrett. Dette er et

regleverk som vi må forholde oss til, og som vi er forpliktet til å følge. Hvorvidt NIF sitt
regelverk setter aldersgrenser som oppfattes som særnorske kan en ikke gjøre noe med.
Dersom en ønsker å endre på dette er dette en prosess som må gå overfor NIF.
Når det gjelder offisielle antrekk bør en arbeide for at dette reflekterer tiden, en må blant
annet kunne utarbeide et antrekk som ivaretar likestilling. Det vil (forhåpentligvis) kommer
flere kvinnelige dommere og også flere kvinnelige representanter.
Styret diskuterte om coachene skulle ha egne overtrekksdrakter som klart var merket med
Coach. Dette mente styret var unødvendig. Nødvendig merking bør skje ved for eksempel
adgangsbevis og lignende.
Styret vil be om at pkt. 11.2, 11.3, 11.4 og 11.5 tas ut av regleverket. Dette er
arbeidsoppgaver som frem til nå er ivaretatt av administrasjonen. Også for fremtiden bør
disse arbeidsoppgavene styres av administrasjonen.
Styret vil be om at pkt. 14.7 siste setning strykes. Slik forslaget står vil det kunne medfører
store komplikasjoner ved oppstarten av stevnene, blant annet ved at det må foretas ny
trekning. Det er den enkelte utøver og dennes respektive klubb som er ansvarlig for at en
stevnedeltaker blir oppmeldt i riktig vektklasse.
Styret vil be om at pkt. 16.2 blir presisert. Serieklasser kan benyttes ved regionale stevner .
Styret vil be om at pkt. 33.5 presiseres. Dette er en regel som kun benyttes innen taekwondo.
Legesjekk før stevnestart er aldri praktisert innen karate, en har heller ingen krav om dette.
Styret vil be om at pkt. 35.1 endres. ”eller hvem som helst” utgår og erstattes med ”andre
med tilknytning til stevnet”.
Vedtak: Med disse innspill/forslag til endringer anbefaler styret at reglementet vedtas.
5. TV sendt VM-uttak.
Landslagssjefen har kommet med presiseringer på at dette stevnet kun vil telle med som en
del av en totalitet når deltakere tas ut til VM. Det er altså ikke snakk om ”amerikansk uttak”.
Styret ser det som positivt at en arbeider med en TV sendt stevne, men det er mange forhold
som må avklares. Blant annet økonomi.
Vedtak:

Styret stiller seg positiv til at en fortsetter arbeidet med sikte på et slikt stevne.

6. Egenandeler EM
Styret har fått henvendelse fra landslagssjefen om bruk av egenandeler i forbindelse med EM.
Styret er av den oppfatning at landslagssjefen i samarbeid med sportssjef selv må disponere
de midlene som er avsatt til toppidrett. Dette innbefatter også bruk av egenandeler. Styret vil
presisere at det ikke blir bevilget mer penger, dersom en ikke ønsker å bruke egenandeler vil
dette nødvendigvis gå på bekostning av antall stevner utøverne kan delta på.
Vedtak:

Landslagssjef i samarbeid med sportssjef disponerer beløpet avsatt til toppidrett
slik de til en hver tid finner det mest hensiktsmessig.

7. Skyldig egenandeler
Noen av utøverne står med til dels store udekkede beløp i forbindelse med egenandeler fra
tidligere stevner. Landslagssjefen har bedt om at en ikke fokuserer på dette nå rette før EM,
dette vil være med å ta fokus bort fra EM. Styret har forståelse for dette, men vil samtidig
presisere at skyldige beløp i utgangspunktet skal gjøres opp umiddelbart. Noen av utøverne
står med så store utestående beløp at det ikke er realistisk at de vil kunne klare å betale dette
innen EM. Men for de som er i denne situasjonen må administrasjonen inngå avtale om
nedbetaling, det bør fremgå av avtalen at dersom denne misligholdes så vil utøveren ikke få
delta på internasjonale stevner.
Vedtak:

Administrasjonen inngår nedbetalingsavtale med de utøverne som ikke klarer å
betale før EM. Avtalen skal være signert før deltakelse i EM.

8. Vedtak 85.
Styret i Norges Kampsportforbund fattet i styremøte 9. mars 2004 følgende vedtak:
Som en prøveordning frem til forbundstinget 2006 vedtas følgende:
1. Informasjon om og omtale av samtlige aktiviteter for NKFs medlemmer, kan
publiseres på forbundets nyhetssider. Redaktør velger det materiale som til en hver
tid gjenspeiler forbundets aktiviteter på best måte.
2. Utdanningsaktivitet på stilartsbasis fra klubber kan implementeres i forbundets
utdanningstilbud.
3. Alle aktiviteter fra karateklubb som er medlemmer av forbundet kan, etter søknad,
være gjenstand for tilskudd fra forbundet (jmf. Karate seksjonens til en hver tid
gjeldende tilskuddsordning).
4. Det avsettes til fordeling et beløp på kr. 75.000,- pr. år for 2004 og 2005 som, etter
søknad, kan fordeles fra forbundsstyret til aktiviteter som har som formål å rekruttere
medlemmer og klubber som konkurrer innen full kontakt karate.
Trond Berg og Trond Søvik orienterte om bakgrunnen for vedtaket.
Vedtak:

Et enstemmig karatestyre støttet forbundets vedtak på punktene 1-3. Med 3 mot
1 stemmer ble også forbundsstyrets vedtak punkt 4 tatt til etterretning. Et
flertall av styrets medlemmer besluttet at saken ikke skulle fremmes for
karatetinget.

Nestleder Kate Hidle ba om følgende protokolltilførsel:
Kate Hidle mener at det er uheldig at forbundsstyret foretar et vedtak som gjelder overfor
grupperinger innen karate som er i strid med tidligere enstemmig vedtak i karatestyret.
Vedtaket er også i strid med de anbefalingene som er kommet fra forbundets egen
organisasjons komité.
Komiteen skriver i sin innstilling:” Utvalget har for det meste konsentrert seg om
spørsmålene under punkt 1 og 2, hovedsakelig som følge av de saker som er tatt opp av
forbundsstyret. Det er imidlertid punkt 3 og 4 som er interessante i et lengre perspektiv, og
utvalget vil anbefale forbundsstyret å arbeide videre med disse spørsmålene.”

De punktene som organisasjonskomiteen anbefaler at en arbeider videre med er pkt. 3 NIFs
forbud mot konkurrerende aktivitet – idretter, stilarter og klubber og pkt. 4
Tilskuddsordninger/pengestrøm. Det vedtaket forbundsstyret har fattet er gjort uten at en har
hatt anledning til å behandle saken organisatorisk og demokratisk.
Kate Hidle mente at dette var en sak som var av stor prinsipiell betydning, og som sådan
måtte dette fremlegges for tinget før forbundsstyret tok en beslutning.

