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Saksliste for Karateseksjonen  
Tidspunkt:  Onsdag 23. januar kl. 21:00-23:0 
Sted:  Microsoft Teams 

  
KAS01/19 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra 

forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til 
eventuelt 
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Referatet fra 
forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt her;  
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/forbundsstyret/protokoller/  
 
Habilitetsvurdering; 
• Er det forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan 

antas å svekke, vedkommendes upartiskhet/objektive 
vurderingsevne?  

• Er det forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik 
at vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne er 
svekket?  

 
Ingen saksfremlegg. 

KAS02/19 Orienteringssaker 
 

- Behandlet sak om dommer avbildet med alkohol 
- Dialog mellom seksjonsledere karate og TKD, og 

arrangementssjef 
-  

 
KAS03/19 Innspill fra DK til budsjett 

Dommerkomité WKF har kommet med innspill til budsjett for 2019 
med behov til internasjonal dømming, nordisk mesterskap og 
utdanning av nye dommere. 
 
Se saksfremlegg! 
 

KAS04/19 Foreløpig budsjett 
Forsinket regnskap for 2018 har gjort det vanskelig å budsjettere 
ordentlig for 2019, og seksjonen skal vedta foreløpig budsjett utfra 
rammene man har, med en intensjon om snarlig revisjon når 
regnskapet er på plass. 
 
Se saksfremlegg! 
 

KAS05/19 Godtgjørelse for dommere 
Dommerkomitéen WKF har fremmet forslag om å gå vekk fra 
reise, og utgiftsrefusjon for dommere, og heller etablere en fast 
honorarsats for nasjonale/regionale stevner. Styret tar stilling til 
saken. 
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Se saksfremlegg! 
 

KAS06/19 Forbundets fellesbestemmelser 
Etter henvendelse fra medlemsklubb vedrørende økonomisk 
kompensasjon for utøvere og dommere ved internasjonal 
representasjon beskrevet i fellesbestemmelsene har 
seksjonsstyret diskutert å foreslå en endring av 
fellesbestemmelsene til forbundsstyret. 
 
Se saksfremlegg! 
 

KAS07/19 Utredning om potensielle stevneklasser 
Seksjonsstyret ønsker at dommerkomité WKF (eller alle?) skal se 
på muligheten for mixed klasse, og eventuelt andre alternativer 
som kan bidra positivt til stevneaktiviteten nasjonalt. 
 
Se saksfremlegg! 
 

 Overskrift 
Kort beskrivelse av saken. 
 
Se saksfremlegg! 
 

KAS45/18 Eventuelt 
 
Benyttes til å ta opp saker møtet mener bør fremmes til neste 
møte, eller som kan vedtas uten saksfremlegg og dokumentasjon. 

  
 


