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Referat fra karate møte nr. 9 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Fredag 12. januar 2018 kl. 16:00-20:00  

Sted:  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 

  

Deltakere: 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond Søvik 

 

Meldt forfall: 

Varamedlem Anne Hovda   

 

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede. 

 

KAS 01/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet 

Innkallingen godkjennes. Det var en sak om dommerhonorarer til eventuelt på 

sakslisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 21. okt. 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 med en sak til eventuelt. Styret finner 

ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. 

 

KAS 02/18 O-saker 

• Valgkomiteen er forsøkt aktivert og purret  

• NKF har fått 3 mill. i tilskudd til aktivitetsutstyr fra Sparebankstiftelsen DNB.  

• NIF har utarbeidet en egen veileder om habilitet 

• Info fra forbundsstyrets siste møte ble gitt  

• Delrapport for karate fra sportsjefens toppidrettsrapport forelå til info, 

toppidrett tas opp som egen sak på neste styremøte 

• Forslag til revidert møteplan ble lagt frem 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Justert møteplan godkjennes. 

https://drive.google.com/open?id=0B97lq2rVLjdPLU9LRzB4d041V3c  

 

 

 

Leder Kjell G. Jacobsen 

Nestleder Jannikke Berger 

Styremedlem Siri Anne Dos Santos (fra 17:25) 

Styremedlem Kate Gry Bache Larsen 

Styremedlem Brage Dåbakk 

Varamedlem Vidar Mjånes 
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KAS 03/18 Status NM 2018 og WKF direktivet 

Seksjonsstyret vurderte konsekvensene av forbundsstyrets vedtak i.f.t. WKFs 

direktiv i.f.t. NM. I tillegg ble det opplyst om at stilartsgruppen JKAN har bedt 

forbundsstyret om å få avholde sitt eget NM innen shobu ippon kumite. 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 

Revidert regelverk for fullkontakt karate vedtas og utlegges på nettsidene. 

Fullkontakt karate komiteen oppfordres til å vurdere andre mesterskapsnavn enn 

NM slik at også karate kan benevnes i invitasjoner og på premier. NM og 

konkurranser i shobu ippon kumite utgår som følge av lav etterspørsel. Logistikk 

kostnader som påkreves som følge av WKF sine krav om flere haller godkjennes, og 

administrasjonen koordinerer i forhold til behovet. 

 

KAS 04/18 Nytt fra komitéer/utvalg og saksansvarlige 

Rapporter er innhentet fra komiteene og saksansvarlige samt forslag til 

aktivitetsplan. Det er søkt om WKF arrangementet Youth League i Norge og 

Stavanger KK har påtatt seg Nordisk mesterskap i 2020. To av shobu ippon 

komiteens medlemmer har trukket seg. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 

Orienteringene tas til etterretning. Aktivitetsplanen så langt godkjennes; 

https://drive.google.com/open?id=1RxrYJ7lWG_8CzHgnY8HIdZJne1gGvvWq  

Regionale klubbesøk ønskes inntatt i strategiplanen. Fullkontakt komiteen 

oppfordres til å ha møte med dommerkomiteen i.f.t. dømming av kyokushin innen 

WKF kata. Det er ikke lenger grunnlag for shobu ippon komité p.g.a. manglende 

aktivitet/ etterspørsel og komiteen nedlegges. Vidar og Kate Gry bes om å følge 

opp arbeidet med spørreundersøkelse vedrørende konkurransedeltakelse. 

 

KAS 05/18 Evaluering av gebyr ved sen påmelding 

Ordningen med gebyr ved påmelding til stevner etter fristdato praktiseres også 

internasjonalt. I.f.m. innføring av vedtatt arrangementsplan er det mulig for 

klubbene selv å vurdere behovet.  

 

Seksjonsstyret evaluerte ordningen og fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Med unntak av de stevner hvor invitasjon allerede foreligger vedtar seksjonsstyret 

at arrangørklubbene i det videre får bestemme påmeldingsfrist og evt. 

etterpåmeldinger etter frist, herunder evt. gebyr ved tillatt etterpåmelding. Praksis 

på området forutsetter likebehandling for alle. 

 

KAS 06/18 Innføring av coachlisens 

Info om taekwondo seksjonens coachlisens forelå som grunnlag. Seksjonsstyret 

vurderte om dette kan være aktuelt i karate seksjonen også. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
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Vedtak  

Saksfremlegget oversendes fagkomiteene til høring før saken realitetsbehandles i 

seksjonsstyret. Frist for høring settes til 11. april. 

 

KAS 07/18 Stilartsoppfølging 

Seksjonsstyrene tok opp til vurdering sin relasjon til stilartsorganisasjonene og 

muligheten for deres medvirkning til å innlegge relevante krav i graderings-

pensumet som kan bidra til vinn-vinn situasjon.   

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Stilartsgruppene innen karate seksjonen inviteres til møte 21. april sammen med 

seksjonsstyret for å diskutere mulighetene basert på ITF seksjonens praksis. 

 

KAS 08/18 Forarbeid til seksjonsmøter/ting 

Seksjonsmøter/forbundsting avholdes 26.-27. mai og det er en del forarbeid som 

må organiseres og ordnes med innen lovpålagte frister. Seksjonsstyret begynte 

dette arbeidet som skal følges opp på de neste møtene. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Funksjonærer til seksjonsmøtet skal foreslås av seksjonsstyret. I tillegg skal 

beretning utarbeides og økonomi gjennomgås på møtet. Følgende fordeling foretas 

i styret for dette arbeidet; 

Dirigent; Adm., Referent; Kjell, Tellekorps; Kate Gry/Brage, Protokollundertegnere; 

Jannikke, Forslag til beretning; Arbeidsutvalget, Gjennomgang av regnskap; Kate 

Gry. 

 

KAS 09/18 Eventuelt 

Det var en sak til eventuelt vedrørende mulige satser for dommerhonorering.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak  

Satsene søkes innarbeidet i budsjettet slik at styret kan se konsekvensene i.f.t. med 

neste møtes budsjettbehandling. Ev. dommerhonorering vil ta høyde for 

likebehandling for alle dommere innen karateseksjonen. 

 

 

 


