
 

Protokoll fra seksjonsmøtet for Karate seksjonen, 26. mai 2018 
 

Åpning  

Seksjonsleder Kjell Gunnar Jacobsen åpnet møtet og ønsket alle 

velkommen. Det ble deretter gitt praktiske opplysninger. 

 

Sak 1  

Konstituering 

 

▪ De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 106 antall 

stemmeberettigede og 6 observatører ved møtestart. 

▪ Innkallingen ble godkjent. 

▪ Sakliste ble godkjent. 

▪ Forretningsorden ble godkjent. 

▪ Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Anne Cathrine Røste 

▪ Som sekretær(er) ble følgende valgt; Thorbjørn Skagseth 

▪ Følgende tellekorps ble valgt; Maj-Sissel Kvamme og Brage 

Dåbakk 

▪ Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt; 

Jeanette johannessen (Bergen Karate Klubb) og Torbjørn 

Amundsen (Lørenskog Karate Klubb) 

 

Følgende hadde ordet i saken; Kjell G. Jacobsen 

 

Sak 2 – 

Behandle 

beretningen 

 

Seksjonsstyrets beretning ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg ble 

bemerket;  

Protokollføres at medlemsmassen er økt, da tallene i beretningen var 

feil.  

Side 17 og 18 utgår og side 19 og 20 kommer inn under punkt 2.1 

Ny side om Bodykarate kommer inn i beretningen - Godkjent 

Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent.  

Følgende hadde ordet i saken; Kjell G. Jacobsen og Dirigent 

 

Sak 3 – 

Behandle 

revidert 

regnskap 

 

Seksjonens regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til 

regnskapet; 

Kommentar til tilskudd og reisekostnader. Ønske om mer detaljert 

oversikt over reisekosnader. 

Protokollinnføres at regnskapet er spesifiseres til neste ting.  

Regnskapet ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

     Følgende hadde ordet i saken; Dirigent, Kate Gry Bache-Larsen, 89, 42, 

83, Odd Arne Hagen, 4, 57, Generalsekretær. 

 

Sak 5 – 

Innkomne saker 

 

Det var 1 innkomne saker til behandling. 

     Følgende vedtak ble fattet; 

     Seksjonsstyret støtter forslaget fra Byafossen Karateklubb og har tatt    

høyde for dette i budsjettet. – Enstemmig godkjent 

 



     Følgende hadde ordet i saken; Dirigent 

 

Sak 6 – 

Fastsette ev. 

kontingenter/ 

avgifter 

 

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet; 

Seksjonsavgiften holdes uendret – Enstemming godkjent 

 

Følgende hadde ordet i saken; Dirigent,  

 

Sak 7 – 

Behandle 

langtidsplan og 

langtidsbudsjett 

 

      Langtidsplan (6 år) med egen programerklæring/innsatsområder for  

seksjonen foreligger til behandling på forbundstinget. 

Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet og følgende 

bemerkninger ble knyttet til denne; 

Lisensierte trenere – Kamsportforbundet må endre sin utdanning – 53 

Breddeidrett savnes i langtidsplanen - 83 

 

Langtidsplanen ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

 

     Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og følgende    

     bemerkninger ble knyttet til dette; 

     Forslag til å øke tilskuddsposten med 100.000 i 2019 og 200.000 i 2020 

fra nr. 89. Forslaget er skriftlig innlevert.- Enstemming godkjent 

Fremtidig budsjett spesifiseres av nr. 57 

Forslag fra nr. 17 om å underkjenne dette budsjettet. 

Forslag fra nr. 17 om å flytte kr. 600.000 fra reisekostnader til tilskudd. – 

Ikke godkjent med flertall. 

 

 

     Langtidsbudsjettet ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

 

     Følgende hadde ordet i saken;  

 

Sak 4 

Valg 

 

Valg av seksjonsstyre; 

▪ Som seksjonsleder ble Jannikke Berger fra Bergen Kampsport 

Karate innstilt med 63 stemmer. 

▪ Benkeforslag som leder: Jannikke Berger 

▪ Som nestleder ble Arild Kolstad fra Lura Karateklubb innstilt 

enstemmig/med 60 stemmer. 

▪ Benkeforslag: Arild Kolstad fra nr.35 

▪ Benkeforslag: Nils Petter Just fra nr. 85 

▪ Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt; 

▪ Benkeforslag: Espen Nordahl, Torbjørn Amundsen, Anne Hovda, 

Line Svendsen 

Line Svendsen fra Gandsfjord KK med 97 stemmer, Torbjørn 

Amundsen fra  Lørenskog KK med 83 stemmer og Anne Hovda fra 

Stavanger KK med 88 stemmer. 

 

▪ Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt; 

▪ Benkeforslag: Espen Nordahl, Kate Gry Bache-Larsen,   

  Espen Nordahl fra Sentrum Karateklubb med 100stemmer og Kate 

Gry Bache-Larsen 56 stemmer. 

 



Valg av valgkomité; 

▪ Som leder ble Svanhild Sunde valgt enstemmig/med 73 stemmer. 

▪ Benkeforslag:Svanhild Sunde,Trondheim KK og Ingrid Bjordal, 

Fana KK 

▪ Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

Benkeforslag: Vidar Mjånes, Os KK, Bo Vidar Larsen, Bergen KK 

Vidar Mjånes, Os KK, Bo Vidar Larsen, Bergen KK enstemmig. 

▪ Som varamedlem ble følgende valgt; 

Gunn Hauge Voster fra Strand Karateklubb ble enstemmig valgt. 

 

     Følgende hadde ordet i saken; Kjell Sivertsen, Dirigent 

 

Avslutning  

Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 

avsluttet med utdeling av blomster. 

 

 

 

 

Referent sign.        

 

 

Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 

 

 

 

Jeanette johannessen     Torbjørn Amundsen  

(Bergen Karate Klubb)    (Lørenskog Karate Klubb) 

   

 

 


