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Referat for Karateseksjonen  
Tidspunkt:  Tirsdag 18. Desember kl. 19:00-20:30 
Sted:  Microsoft Teams 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold  
  

KAS46/18 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. Styret vurderte sin habilitet ifm 
sakslisten. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 11 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile, 
men bemerker at tilskuddssaken behandles ved innstillingen fra adm. som den 
foreligger i sin helhet for å unngå et habilitetsspørsmål per søknad. 
 

KAS47/18 Orienteringssaker 
 
Det ble avgitt orienteringer som fulgte av saksfremlegget.  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 12 
Styret tar orienteringene med økonomistatus til etterretning.  
 

KAS48/18 Regionalt opplegg 2019-2020 
Styret skulle debattere det regionale opplegget og eventuell fortsettelse av et 
utviklingsprogram. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 13 
 
Styret, ved Kate Gry Bache Larsen og Torbjørn Amundsen, fortsetter arbeidet med 
dette i arbeidsmøter over nyttår. Forslag presenteres 1. mars 2019 
 

 
 

 
 

Leder Jannikke Berger 
Nestleder Arild Kolstad 
Medlem Anne Hovda 
Medlem Line Svendsen 
Medlem Torbjørn Amundsen 
Varamedlem Kate Gry Bache Larsen 
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KAS49/18 

 
Tildeling av seksjonstilskudd 
 
Tilskuddsordningen for klubbene ble presentert ved innstilling utarbeidet av 
administrasjonen. 
 
Det var innkommet 113 søknader med totalbeløp 1.898.184,-. 
29 søknader hadde godkjente kriterier og søknadsbeløp, og er foreslått tildelt støtte. 
Noen med reduksjon i urimelig søknadsbeløp. 
 
Kr. 250.645 er foreslått fordelt etter budsjett. Flat fordeling gir godkjente søknader 
tilsagn på 89% av søknadssum. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 14 
Seksjonsstyret vedtar innstillingen fra administrasjonen slik den foreligger og ønsker 
at dette legges til utbetaling så snart som mulig. 
 

KAS50/18 Evaluering av seksjonstilskudd 
Tilskuddsordningen for klubbene er gjennomført og evalueres for justeringer til neste 
søknadsrunde. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 15 
Styret tar administrasjonens innspill til etterretning og avventer endelig evaluering til 
samkjøring med de andre aktuelle seksjonene innen mai 2019 så nye kriterier og 
endringer i skjema for søknad og rapport er klart til neste søknadsrunde i oktober 
2019. 
 

KAS51/18 NM under NM-veka 2020 
Styret har gjort vedtak vedr. NM på NRK sin NM-veka i 2020 mellom ordinære møter 
som her inkluderes i referatet. 
 
Styret har fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 16 
På bakgrunn av ledersamlingens stilartsledere fra karate sin enstemmige 
tilbakemelding, vedtar styret at det arrangeres et felles NM i NM-veka 2020. Stevnet 
bør avvikles den 28.03.20. Seksjonsstyret oppretter en komite/arbeidsgruppe som 
har «NM 2020» som sitt ansvarsområde. Aktuelle arrangørklubber mht region må 
kontaktes snarlig. Arbeidsgruppen bør inkludere medlemmer fra komitéer som WKF 
DK, FK og SI, eller en arbeidsflyt som ivaretar kommunikasjon og innspill fra disse. 
Line Svendsen og Espen Nordal er oppgaveeiere med støtte fra Arild Kolstad. 
 

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

  
 


