
Referat fra seksjonstinget for Karate Seksjonen, lørdag 20.mai 2006.  
 
Sak 1 – Åpning  

Seksjonsleder Kjell Sivertsen, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 
Han benyttet anledningen til å takket både for tidenes EM og alle som 
gjorde dette mulig.  
Det ble deretter gitt praktiske opplysninger. 
 

Sak 2 – 
Konstituering 

 
 De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 55 

stemmeberettigede og 4 observatører ved møtestart. 
 Innkallingen ble godkjent. 
 Sakliste ble godkjent. 
 Forretningsorden ble godkjent. 
 Som møterleder ble følgende valgt; Kjell Paldan. 
 Som sekretær ble følgende valgt; Marit Alise Scheie. 
 Følgende tellekorps ble valgt; Øyvind Andresen, Eli Wangberg, 

Arne Bergersen og Gjermund Martinsen. 
 Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; 

Håkon Fredriksen og Arild Michelsen 
 

Sak 3 – 
behandle 
beretningen 

 
Seksjonens beretning ble gjennomgått.  
Ingen endringer. 
Kommentar: Delegatene henstiller kommende styre til å se på mandatet 
til teknisk komitè.  
Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent. 

 
Sak 4 – 
Behandle 
revidert 
regnskap 

 
Seksjonens regnskap ble behandlet.  
 
2004: Ingen bemerkninger. Godkjent. 
 
2005: Spørsmål vedr. tilskudd. Er lister over hvem som har mottatt dette 
tilgjengelig. Svaret er ja! 
Tap på fordringer kr 45.000,- er egenandeler for utøvere. 
Regnskapet ble godkjent. 
 

Sak 5 – 
Innkomne saker 

 
Det var 2  saker til behandling: 
 
 
1.”Om det skal innføres en valgordning av Dommer komiteen”. 
 
Følgende vedtak ble fattet; 
Tinget pålegger det nye styret å jobbe videre for å finne en modell for 
valg/nedsetting av dommerkomiteen, og hvordan dommerne kan være 
med på å påvirke sitt eget fagorgan. 
 
 



2. ”Stevnereglementet” 
 
Følgende forandringer i Stevnereglementet foreslås av møtet og legges 
frem for Forbundstinget søndag 21. mai: 
 

• Siste punkt i 2.1.4 (s. 4) ”- påse at utøvere, dommere og 
funksjonærer forholder seg til NKFs markedsbestemmelser” skal 
flyttes som siste punkt i 2.1.3 på samme side. 

• Side 5, §2.2  Nytt punkt: 2.2.5: ”Disse punktene kan fravikes ved 
avtale mellom NKF og teknisk arrangør”. 

• Side 6:Forandre teksten i 3.4.2  i første setning: ”Deltageravgift 
skal betales for alle utøvere som er representert på 
trekningslistene”. 

• Forandringer s.12, kumitelisenser: 
            Krav til grad: 
            Nasjonal A – 1. Dan 
            Nasjonal B – 1. Kyu 
             
            Under siste punkt Nasjonal A, skal det legges til første setning: 
            ”,ett stevne skal være for barn/ungdom.” 

• Side 12:Forandring på -2 under ”Nasjonal karate 
dommerlisens….” :”Gyldig A-lisens for kata og kumite med 
min. 3 års praksis som A-lisens dommer.” 

• Side 12:Siste avsnitt samme punkt: ” For å beholde lisens må 
man dømme min. 5 stevner pr. sesong, påta seg å holde C-
dommerkurs ved behov og/eller være 
matteansvarlig/hoveddommer på min. 3 stevner i sesongen.” 

• Nytt avsnitt nederst under samme punkt s.12: ”Dommerkomiteen 
kan gi dispensasjon ved søknad.” 

• Side 70 punkt 1.3.2: Forandre vektklasser i Kumite ungdom til 
Jenter: -45 kg, -55 kg og +55 kg. / Gutter: -50 kg, -60 kg og +60 
kg. 

• Side 70 punkt 1.3.3 : Ny linje tilføyes: ”Teknisk Komite kan gi 
dispensasjon fra aldersbestemmelsene.” 

• Side 71 punkt 1.4.2 Klasser: Under andre linje strykes barn. Ny 
linje tilføres: - Regionale barnestevner. 

• Side 71 punkt 1.4.3 Alder: Første linje står. Resten strykes og 
erstattes med: ” – Åpne internasjonale stevner og åpne 
ungdomsstevner følger de nasjonale bestemmelsene i 
stevnereglementet for karate. (ny linje) –Ved regionale stevner 
for barn gjelder NIFs bestemmelser for barneidrett.” 

• Side 73 punkt 2.3.3: Rettelse på første punkt – ”må være fylt         
13 år,….”. Nytt punkt nederst: ”Teknisk komite kan gi 
dispensasjon fra aldersbestemmelsene.” 

 
 

             
 
 



   
Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt:  
 
Det foreligger ingen forslag til endring. 
Tingen vedtok å fortsete dagens satser: 
Voksne 13 år> kr 195,- (80,- NKF, 35,- seksjonen og 80 forsikring). 
Barn <13 år kr. 115,- (80,- NKF og 35,- til seksjonen). 
 

Sak 7 – 
Behandle 
langtidsplan og 
langtidsbudsjett 

 
 Langtidsplan foreligger til behandling på forbundstinget. 

Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet og godkjent  
 Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og følgende 

bemerkninger ble knyttet til dette; 
 
Toppidretten er skilt ut fra seksjonens budsjett. 
Langtidsbudsjettet ble godkjent. 

 
  

Valg av seksjonsstyre; 
 Som seksjonsleder ble Kjell Sivertsen valgt  

med 37 mot 18 stemmer. 
 Som nestleder ble Odd Arne Hagen valgt  

enstemmig. 
 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt; 

      Vigdis Nerheim (51 stemmer), Harald Bauck (36 stemmer) og             
Ingrid Nilsen (33 stemmer) valgt. 
 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

            Eva Brænd (41 stemmer) og Åsmund Kalgraf Pedersen  
            (33 stemmer). 

Valg av valgkomité; 
 Som leder ble Cato Bruarøy valgt 

      med 39 stemmer. 
 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

            Kirsten Ask (38 stemmer) og Håkon Fredriksen (48 stemmer). 
 Som varamedlem ble følgende valgt; 

      Robert Hagen med 29 stemmer. 
 

Sak 9 – 
Avslutning 

 
Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble 
møtet avsluttet med utdeling av blomster. 
 

 


