REFERAT – STYREMØTE i ITF seksjonen 2016 – 2018 nr 07
Sted:
Tid:
Neste møte:
DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

E-post
15.03.2017
Ikke bestemt

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Snorre Edvardsen
Mona Berge Larsen

Fra administrasjonen:
Tittel
Ingen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Ingen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•

•

Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 24.02. 2017
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak
19-16/18

Frist
•

Ansvar

Offentliggjøring av sakslister

Alle styrereferater offentliggjøres på NKFs nettsider. Etter
anmodning fra NIF har forbunds-styret vedtatt at sakslisten i
forkant av styremøtene også skal offentliggjøres. Evt. sensitiv
informasjon må sladdes ved offentliggjøring av både sakslister og
referater. Det kan også med fordel utlegges møteplaner for styrene
med frister for innmelding av saker. Offentliggjøring av sakslister
innføres med umiddelbar virkning for alle styrene i NKF.

Leder

Vedtak: Seksjonsstyret tar forbundsstyrets vedtak til
etterretning.
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20-16/18

21-16/18

Info om endring i forbindelse med NM/LM og at blått belte 4 og 3 gup
ikke lenger kan delta på NM/LM blir nå synliggjort på NKF web /NM
web slik at deltagere blir kjent med dette.

Forbundsstyret foretok en særskilt avklaring i.f.t. pkt. 1.3 og
3.9. Norske tilpasninger i regelverkene kan gjøres av
seksjonsstyrene gjennom hele året men fortrinnsvis ved en full
gjennomgang/evaluering hver sommer i tidsrommet 1. juni til 31.
august. Overganger for konkurranseutøvere mellom
representasjonsklubber skal finne sted ved innsending og
godkjenning av elektronisk overgangsskjema (jf. skjema på hver
kampsports nettsider under «regler og overgang»). Hvis det
oppstår problemer mellom tidligere og ny klubb i.f.m. dette, skal
NKF ved seksjonsstyret avgjøre saken etter å ha innhentet rapport
fra begge parter. Under evt. saksbehandling deltar vedkommende
under NKFs navn på konkurranseaktivitetene, med unntak av
lagkonkurranser hvor utøver kan representere ny klubb
umiddelbart.

Leder

Leder

Delegert påtalerett til Generalsekretær
Forbundsstyret har delegert til Generalsekretær å kunne reise
påtale til eget sanksjonsutvalg i saker som går innunder forbundets
sanksjonsreglement. Evt. saker for NIFs domsutvalg er det fortsatt
kun forbundsstyret som kan reise.
Vedtak: Dommerkomitéen i seksjonen gjøres kjent med
reviderte fellesbestemmelser samt mulighet for anmeldelse av
brudd på NKFs sanksjonsreglement og påtalerett delegert til
Generalsekretæren

Utviklingsprogram konkurranseidretter
22-16/18

Praktisk innretning av vedtatte ordning med utviklingsprogram for
konkurranseidretter ble behandlet på forbundsstyrets møte 24.-25.
februar. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak;
Finansiering:
Andel klubbkontingent (økning 2017) settes direkte i balansen til
disposisjon for utviklingsprogrammet i tillegg til post 3 fondet. Det
betyr at når en seksjon får midler til sitt program så behøver de ikke
å budsjettere dette men gjør en avregning mot balanse ved årsslutt.
Utgiftene underveis vil synliggjøres under eget prosjekt (50030
Talentutvikling) som ved årsslutt nulles ut ved overføring fra
balansen.

Leder

Søknad og rapportering i.f.t. krav:
Seksjonsstyrene organiserer eget regionalt utviklingsprogram og
kan søke godkjenning for 1-2 år i gangen (kalenderår). Sportssjefen
kvalitetssikrer og godkjenner fremlagte
utviklingsprogrammer/søknader og forbundsstyret orienteres
fortløpende. Dersom seksjonen har flere programmer bør
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seksjonsstyret sette opp en prioritering mellom disse ved søknad.
Sportssjefen setter krav til innhold i søknadene, jf. vedlegg.
Økonomisk avregning:
Midler utbetales ved årsslutt basert på forbundsstyrets vedtak og
avregnes mot prosjektutgiftene. Dersom ikke alle omsøkte midler er
benyttet, inndekkes kun eksisterende prosjektutgifter. Er det brukt
mer midler i prosjektet står dette for seksjonens egen regning.
Vedtak: Seksjonsstyret anbefaler enstemmig at stilarts

grupper i seksjonen som har regionale aktivitet som kan
falle under denne ordningen og søke utviklingsprogram
i.h.t. forbundsstyrets vedtatte rammer.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Oppnevning av dommerkomite.
23-16/18

Seksjonen følger tidligere praksis at det er det sittende seksjon styret som
også fungerer som dommerkomite i tingperioden. Dette gjøres av praktiske
årsaker da seksjon styret består av noen av de mest erfarende dommere.

Leder

Vedtak: Seksjonsstyret vedtok enstemmig oppretting av

dommerkomite bestående av seksjonsstyret for tingperioden.

Politiattest – Dommer

24-16/18

Norges Kampsportforbund støtter opp under Norges Idrettsforbund
(NIF) sitt arbeid med at idretten skal oppleves som et trygt og godt
sted å være for barn, ungdom og voksne.
Som en viktig del av dette arbeid har forbundsstyret vedtatt at alle,
med et verv i Norges Kampsportforbund som innebærer nær kontakt
med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med
utviklingshemning, skal fremvise politiattest.
De aller fleste av ITF seksjonens aktive dommere er også klubb
instruktører og har derfor allerede en Politiattest. Styret ønsker å kunne
støtte oppunder NIF sitt arbeid og vurderer en ordning med framvisning av
attest. Seksjonen sender ut en e-post til alle som er registret i NKF sin
dommerdatabase med oppfordring til de dommere som ikke har Politiattest
og skaffe dette. Samt at en opplyser om dette på seksjonens dommerkurs.

Leder

Vedtak: Seksjonen sender ut e-post til de registrerte dommere med
opplysning om krav til Politiattest for dommere. Dette blir et personlig
ansvar at en som dommer har attest.
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Søknad post 3.
25-16/18

Følgende klubber har gjennomført mesterskap samt sendt inn dommer og
mesterskapsrapport til seksjonen.
Tromsø Takeown-do Klubb
Barneaktivitetsdag og bymesterskap 2017 kr. 3000.-

Vedtak: Seksjonsstyret vedtok enstemmig søknaden om post 3

midler.
Leder

_______________________________________
Styreleders sign Per Chr Garnæs

_______________________________________
Styremedlem 2 sign Geir Olav Hågensli

_______________________________________
Nestleders sign Line Guldbrandsen

__________________________
Styremedlem 3 sign Snorre Edvardsen

_________________________
Styremedlem 1 sign Mona Berg Larsen
______________________________________
Referent sign Per Chr Garnæs
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