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Referat fra karate møte nr. 7 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Lørdag 9. sept. 2017 kl. 13:00-16:00  

Sted:  Comfort Hotel Runway, Gardermoen 

  

Deltakere: 

 

Fra administrasjonen: 

Sportssjef (referent) Dag Jacobsen  

 

Meldt forfall: 

Seksjonsleder Kjell G. Jacobsen 

 

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede. 

 

KAS 33/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet 

Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var ingen saker til eventuelt på sakslisten. 

Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 15. juni er godkjent 

pr. e-post og utlagt på nettsidene sammen med sakliste for dette møtet.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile 

i.f.t. sakene som skal behandles.  

 

KAS 34/17 O-saker 

• Søknadsfrist for klubber til å søke om seksjonsstøtte er 1. oktober  

• Status på regionalsatsning ble avgitt 

• Sportssjefen har avlagt toppidrettsrapport   

• Oppdatert liste over dommere med dommerlisens ble avgitt, men her manglet 

oversikt over shobu ippon dommere  

• WKF har utarbeidet terminliste for 2018 som skal til kongressen i okt.  

• Status for kickoff samlingen i januar 2018 ble gitt       

• Status for dommerrekruttering i Midt-Norge ble gitt 

• Info om idrettsforbundets NM uke 2018 – 2019 forelå  

• Status for Bodykarate opplegget ble gitt 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

 

Nestleder Jannikke Berger 

Styremedlem Siri Anne Dos Santos 

Styremedlem Kate Gry Bache Larsen 

Styremedlem Brage Dåbakk 

Varamedlem Vidar Mjånes 

Varamedlem Anne Hovda   
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KAS 35/17 Økonomi/regnskap 

Regnskapet pr. juli forelå med et foreløpig driftsresultat på 710.000 i gjenværende 

midler på årsbudsjettet.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 

Regnskapet tas til etterretning.  

 

KAS 36/17 Revisjon av regelverk 

Seksjonen har regelverk for karate i.h.t. WKFs standard samt supplerende 

regleverk for shobu ippon og fullkontakt. I tillegg har seksjonen utarbeidet et felles 

og mer generelt konkurranseregelverk for samtlige, men det må nå begrenses til 

WKFs standard.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Shobu Ippon, Fullkontakt og WKF karate skal ha hvert sitt regelverk som de 

respektive komiteer reviderer og fellesreglene skal gjelde alle. 

Konkurransereglementet for i karate som i dag inneholder shobu ippon, fullkontakt 

og WKF karate må revideres til bare å omhandle WKF karate. 

 

KAS 37/17 Søknad om internasjonalt stevne i Norge 2019 

Det er kommet forslag om å vurdere muligheten for å avholde et internasjonalt 

stevne i Norge.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Seksjonsleder foretar en sondering om muligheten for å bli tilkjent int. stevne. Hvis 

signalene er positive nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Dag Jacobsen, 

Robert Hamara, Erik Støen, Vegard Henriksen og Kate Gry Bakke som kan utrede 

en søknad m/budsjett. Det avsettes kr 25.000,- til arbeidet som belastes 

aktivitetsstøtte.  

 

KAS 38/17 Frivillighet og godtgjørelse  

Det ble vist til forbundets overgang til elektronisk reiseoppgjør og evt. 

konsekvenser spesielt for det frivillige arbeidet innen dommerstanden.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Komiteene får anledning til å komme med forslag til honorering av dommere, 

stevneledere og andre funksjonærer. Herunder vil Vidar Mjånes gå i dialog med 

dommerrepresentanter for fullkontakt og shobu Ippon, og deretter fremme forslag 

til neste styremøte. 

 

KAS 39/17 Arrangement plan  

Forbundsstyret har innhentet forslag til arrangementsplan for utsending på høring 

til seksjonene. Hensikten er å sette forbundets samlete arrangementsarbeid i et 
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helhetlig system som styrker klubbenes sportslige og økonomiske verdiskaping. 

Forslaget til arrangementsplan tar høyde for bruk av Sportdata aktivitetssystem, 

stimulere frivilligheten, involvere ungdom og tilfredsstille landsdelenes 

dommerbehov. Videre er rolle- og ansvarsdeling samt oversiktlig økonomisk 

styring vesentlig.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Styret utarbeider høringssvar til arrangementplanen innen 13. oktober. 

Høringssvaret har til hensikt å ivareta NIF og NKF karateseksjonens verdier og 

langtidsplan.   

 

KAS 40/17 Sportdata 

Ved bruk av Sportdata aktivitetssystem for gjennomføring av stevner er det 

fordelaktig å være både datakyndig og ha kunnskap om idrettens regelverk. Inntil 

videre kan ressurspersoner innhentes fra utlandet, evt. også via andre seksjoner 

innen forbundet, men da med mer begrenset kunnskap om karate regelverk. Det 

er derfor fordelaktig for seksjonen selv å utvikle noen interesserte fra egne rekker. 

I tillegg ønsker forbundsstyret å sette Sportdata kompetansen i system ved å 

oppnevne et Sportdata fagutvalg med kandidater fra alle seksjonene. Seksjonen 

har fem mulige kandidater som er aktuelle. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Sportssjefen sender melding til de fem aktuelle kandidater og hører om hvem som 

kunne tenke seg å sitte i Sportdata fagutvalg. Styret foretrekker en representant 

fra hver sin region om mulig (fire er fra Østlandet og en fra Vestlandet).  

* Den femte er ikke medlem i forbundet slik at vi undersøker med de fire på listen.  

 

KAS 41/17 Prioriterte oppgaver for styret i 2018 

Oversikten over prioriterte oppgaver denne styreperioden ble gjennomgått. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

For ytterligere fremdrift i prioritert oppgave som omhandler BodyKarate, vil 

seksjonsstyret bekoste reise, opphold, og honorar pålydende NOK2000,- for en av 

frontfigurene fra Frankrike til å demonstrere ‘stilarten BodyKarate’ ved KickOff 

2018 i Oslo, samt et kurs i forkant eller etterkant av arrangement.  

Ansvarlig Jannike Berger og Anne Hovda 

 

KAS 42/17 Avklaring rundt NM 2018 

World Karate Federation (WKF) har gjentatt sitt tidligere kommuniserte 

standpunkt når det gjelder medlemsland og tildeling av nasjonale titler.  

Ingen nasjonale forbund tilknyttet WKF kan godkjenne, støtte økonomisk, la 

medlemsklubber arrangere eller delta i konkurranser hvor det deles ut nasjonale 

titler under noe annet regelverk enn WKFs offisielle. Brudd på ovennevnte vil 

medføre sanksjoner fra WKF. Eksempler på sanksjoner kan være utestengelse fra 

WKF-godkjente konkurranser. WKF presiserer at dette ikke forhindrer stilarts-
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organisasjoner fra å arrangere egne konkurranser, også under andre regelverk enn 

WKFs offisielle, så lenge det ikke deles ut nasjonale titler.  

Fagkomiteene for fullkontakt og shobu ippon fikk redegjøre for sitt syn i saken og 

ba karateseksjonsstyret om å ta med i sin vurdering ved sin innstilling om å ivareta 

alle medlemmene innunder karateseksjonen, uten diskriminering.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Karateseksjonsstyret ønsker ytterligere informasjon før en beslutning kan treffes i 

forhold WKFs krav om avskaffelse av NM tittel for grenene fullkontakt og shobu 

ippon.  

 

Eksempelvis, men ikke begrenset til: Har andre land fått den sammen beskjeden? 

Hva er de øvrige sanksjoner (utover scenario om ekskludering)? Er det en potensiell 

mulighet for at JKA/ShuboIppon/Fullkontakt kommer til å trekke seg ut av NKF? 

Ønsker NKF å tilkjennegi aksept for, og tillate denne type overprøving og 

ekskludering som kan oppfattes som diskriminering i idretten og på tvers av NIFs 

uttalte verdier?  

KAS 43/17 Langtidsplan 2018-2024 
Det skal utarbeides en ny langtidsplan som skal behandles på tinget i 2018. Den 

nye planen skal gjelde for perioden 2018-2024. På ledermøte den 8. og 9. 

september startet man opp arbeidet. Dette har innvirkning på seksjonsstyrets 

møteplan. 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Møteplan korrigeres til styremøte 7 april. Igangsettelsen av langtidsplanen i regi 

Forbundsstyret er godt påbegynt av karateseksjonen ved Landsledermøtet, og man 

ønsker å fortsette det gode arbeidet med de allerede inkluderte seksjonsledere og 

ressurspersoner. Videre arbeid med langtidsplanen planlegges til 21 og 22 oktober i 

forbindelse med styremøte /forbundsstyre. Reiseutgiftene for deltakerne utover 

seksjonsstyret belastes egenkapitalen som en del av den viktige langtidsplanen.  

 

KAS 44/17 Regions møter 2017/2018 

Seksjonsstyret ønsker å avholde møter med klubbene regionsvis. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Kjell Jacobsen  utarbeider forslag til møtedatoer innen 15. september hvor 

seksjonsstyret med bistand fra administrasjonen avholder regionsmøter med 

karateklubbene. Jannikke deltar på møte med fullkontakt på Finnsnes i forbindelse 

med Nordnorsk Mesterskap  17-19 november.  

KAS 45/17 Etablering av komite/jury for oppmerksomhet  

Seksjonsstyret ønsker å etablere ovennevnte. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
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Vedtak  

Saken legges på vent til NM er avklart. 

 

KAS 46/17 Nordisk mesterskap 2020 

Seksjonsstyret vurderte søknad på Nordisk mesterskap. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Stavanger karate klubb tildeles Nordisk mesterskap 2020. 

KAS 47/17 Spørreundersøkelse  

 

I forbindelse med at seksjonen har satt i gang økt aktivitet i regionene med bla 

opprettelse av regionale samlinger ønsker seksjonen å gjøre en undersøkelse for 

bedre læring og utvikling. 

  

Vedtak  

Det utarbeides en undersøkelse for evaluering og kartlegging av hvordan satsning 

på karate konkurranse (WKF) oppleves av utøvere, coacher og foresatte. Både 

nåværende og tidligere utøvere inkluderes i utvalget for undersøkelsen slik at vi får 

et mer helhetlig svar/tilbakemelding.  

  

Ansvarlige skal være Vidar Mjånes, Kate Gry Bache Larsen og Janikke Berger. Frist 

neste styremøte.  

  

KAS 48/17 Oppfølgingssak 

Med referanse til sak 72 besluttet 3/9/2016 var et av punktene at fullkontakt 

regelverket skulle oversettes til engelsk. Pris skulle hentes inn av administrasjonen 

og avklares med det nye styret.  Fullkontakt Komitéen har purret på oversettelsen.  

 

Vedtak 

Det norske Fullkontakt karate regelverk oversettes til engelsk snarlig. Benytte 

oversettertjenestene tilknyttet forbundet.  

Ansvarlig: administrasjonen  

 

 

 

 

Neste møte er berammet til 21. og 22. oktober. 


