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Til medlemmer i
karateseksjonen
mandag, 4. desember 2017

Forslag på kandidater til styret i karateseksjonen
Forbundstinget skal holdes 26.-27. mai 2018. Valgkomiteen, bestående av Kjell Sivertsen,
Ingrid Bjordal, Harald Bauck og Svanhild Sunde, ønsker forslag på gode kandidater som har
engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen karate.
Dagens styre ser slik ut og alle står på valg for neste 2-årige tingperiode:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kjell Jacobsen
Jannikke berger
Siri-Anne Dos Santos
Kate-Gry Bache Larsen
Brage Dåbakk
Vidar Mjånes
Anne Hovda

Nordnes Karate klubb
Bergen Karate og Kampsport klubb
Oslo Budo Kwai Karate klubb
Bærum Kampsport klubb
Salten Karate klubb
Os Kobudokan karate klubb
Stavanger Karateklubb

Seksjonsstyrets oppgave er å organisere konkurransefrie tiltak (treningsleirer, seminarer, graderinger),

rekruttering, utviklingsarbeid, konkurranser og dommerkurs via komiteer og frivillige, samt
følge opp de økonomiske forhold.
Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på
kandidater til valgkomiteen innen 1. februar 2018: valg2018karate@kampsport.no.
Kandidaten må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb.
Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp
kandidaten direkte.
På vegne av valgkomiteen
Kjell Sivertsen/s – Kontaktinfo; norske@online.no, tlf. 91662567
Leder

Oppgaver for seksjonsstyret
•
•
•
•
•
•

•

Gjennomføre seksjonsmøte og andre medlemsmøter
Utøve representasjonsoppgaver
Fremme/utbre seksjonens idrett(er), herunder følge opp stilartsorganisasjoner/mastere
Omdømmebygging og markedsorientering
Oppnevne komiteer og utvalg samt medlemmer til kongepokaljury, utarbeide mandat for
disse og følge opp komiteene/utvalgenes arbeid gjennom rapporteringsrutiner
Ivareta det idrettsfaglige arbeidet innen seksjonens idrett(er), dette innebærer:
o Utarbeidelse av og godkjenning av konkurranseregelverk
o Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplaner
o Approbering/godkjenning/tildeling og regi av arrangementer/stevner
o Opplæring av dommere/funksjonærer og annen idrettsskolering
o Organisere svartbelte graderinger
Utarbeide budsjetter (til godkjenning av overordnet organ)
o Følge opp seksjonens økonomi innenfor det vedtatte budsjettet, inkl. fagkomiteer
o Utarbeide policy for evt. tilskuddsordninger innen seksjonen

Seksjonsstyret innstilles av seksjonsmøtet før forbundstinget og rapporterer til dette
samtidig som det er underlagt forbundsstyrets beslutninger.
Seksjonsstyrene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige/prinsipielle saker, og skal
opptre i samråd med forbundsstyret.
Seksjonsstyret fungerer som særidrettslig høringsinstans for forbundsstyret.
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