Referat fra seksjonsmøtet for Karate, 2. juni 2012
Sak 1 – Åpning
Seksjonsleder Kjell Sivertsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble deretter
gitt praktiske opplysninger.
Sak 2 –
Konstituering










Sak 3 – behandle
beretningen

De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 28 stemmeberettigede og 2
observatører ved møtestart.
Innkallingen ble godkjent.
Sakliste ble godkjent.
Forretningsorden ble godkjent.
Som møtedirigent(er) ble følgende valgt;
Øyvind Andreassen
Som sekretær(er) ble følgende valgt;
Stig Kristiansen
Følgende tellekorps ble valgt; tellekorps velges ved behov
Robert Hamara og Lise Fuhr
Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt;
Liv Johannessen og Lars Høgquist

Seksjonens beretning ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg ble bemerket inntatt i
denne;
Hvorfor ingen rapport fra TK?
Styret har allerede diskutert dette.
Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent.

Sak 4 – Behandle
revidert regnskap

Seksjonens regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til regnskapet;
Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger

Sak 5 –
Innkomne saker
Sak 6 –
Fastsette
kontingenter/
avgifter
Sak 7 –
Behandle
langtidsplan og
langtidsbudsjett

Det var 0 - null - innkomet sak til behandling.

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet;
Seksjonskontingent økes til kr. 50,- per år.


Langtidsplan foreligger til behandling på forbundstinget. Seksjonsspesifikke
forhold i denne ble behandlet og følgende bemerkninger ble knyttet til denne;

Langtidsplanen ble enstemmig vedtatt uten endringer


Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og følgende bemerkninger
ble knyttet til dette;

Langtidsbudsjettet ble enstemmig vedtatt uten endringer
Sak 8 –
Valg

Valg av seksjonsstyre;
 Som seksjonsleder ble Kjell Sivertsen - valgt enstemmig.
 Som nestleder ble Odd Arne Hagen - valgt enstemmig.
 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt;
Svanhild Sunde – valgt med 23 stemmer
Ingrid Bjordal – valgt med 24 stemmer
Harald Bauck – valgt med 25 stemmer


1.
2.

Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
vara: Jan Magnus Davidsen – valgt enstemmig
vara: Elisabeth Knudtzon – valgt med 18 stemmer

Valg av valgkomité;
 Som leder ble Håkon Fredriksen - valgt enstemmig.
 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
Kirsten Fosse Ask – valgt enstemmig
Øyvind Westrheim – valgt enstemmig


Sak 9 –
Avslutning

Som varamedlem ble følgende valgt;
Maren Hardelnad Øvsthus – valgt enstemmig.

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

Referent: Stig Kristiansen (sig)

Protokollundertegner: Liv Johannessen (sig)

Protokollundertegner: Lars Høgquist (sig)

