Referat og vedtaksoversikt

FKK Sak
Ref/år
25/03/19
FKKS01-19

Vedtak
FKK ref/år
Orientering

Sak/tema

Oppsummering

Grenseksjon
og
karatestyret

Torbjørn gjennomgikk forhistorien
til opprettelse av grenkomiteer,
samt saker publisert på NKF i
denne forbindelse.
Søknad fra Elin Gaasland om
tildeling av NNM 2019 til
SørVaranger karateklubb.
Arrangørsted; Kirkenes.
Dato: Lørdag 12. oktober 2019

Søknad anbefales.
KS orienteres
Når KS godkjenner, sendes info til
NKF Adm for oppføring i
terminliste

Tilbakemelding fra KS; dette
trenger ikke godkjenning fra
KS. Beslutning om tildeling
kan derfor gis til
arrangørklubben.

Søknad anbefales.
KS orienteres
Når KS godkjenner, sendes info til
NKF Adm for oppføring i
terminliste

Tilbakemelding fra KS; dette
trenger ikke godkjenning fra
KS. Beslutning om tildeling
kan derfor gis til
arrangørklubben.

FKKS02-19

FKKV01/19

Tildeling av NNM
2019

FKKS02-19

FKKV
02/19

Tildeling NNM
2020

Tromsø karateklubb feirer 45 års
jubileum, og ønsker å arrangere
stevnet.
Sted: Tromsø
Dato: medio oktober 2020

FKKS03-19

Orientering

Arrangementsmodell

Torbjørn redegjorde for bakgrunn
og status i nåværende prosess ift
NKF Adm/arr sjef og WKF/JKA
samarbeid i saken
FKK må utarbeide sitt budsjett. Jf.
Input fra GS, e-post 19. mars
2019.

FKKS04-19

Beslutning

Budsjett 2019

Vedtak/Beslutning

Oppfølging (ref)/avsluttet

Til orientering

Til orientering

FK nedsetter et utvalg på to
personer, Torbjørn Amundsen og
Svanhild Sunde som får i oppgave
å jobbe frem et budsjett med
kommentarer for endelig
behandling.

Møte 9/4;
Se referat fra møtet.

FKKS05-19

Beslutning

Budsjett/økonomi

NM og KO tar 200 000 ut av årets
budsjett. 50 000 til
aktivitetsmidler. Da gjenstår ca.
130 000 til å fordele til andre
"gode formål". Vi bør se på tiltak
for å bedre økonomien i
grenseksjonen.

Torbjørn og Svanhild tar med seg
denne problemstillingen også inn i
budsjettarbeidet. Innspill også fra
øvrig FKK.

FKKS06-19

Beslutning

Regelverksrevisjon

Regelverket ikke revidert på 1,5
år.

FKKS07-19

Beslutning

Kommunikasjon

Bo Vidar får i oppgave å lage
forslag til endringer/nye regler jf
innspill mottatt og intern
diskusjon. Behandles når ferdig.
De endringene som antas å være
ukontroversielle bør vedtas før
sommeren slik at de får virkning
fra og med høstsemesteret.
Enkelte regelendringer må
muligens innom
Godkjenningsnemda eller kan bli
påvirket av deres årlige
regelverksgjennomgang. Disse
endringene behandles sammen
med eventuelle endringer fra
Godkjenningsnemda med sikte på
innføring fra januar 2020.
Referater fra hvert møte sendes
ut til alle klubbledere direkte i en
mail fra NKF Adm (dersom
løsningen for nyhetsbrev ikke
fungerer ift segmentering av FKklubber)
FKK oppnevner Susanne Gardøl
som kommunikasjonsansvarlig.

Karateseksjonens nyhetsbrev har
ca. 200 abonnenter. Leses av ca.
140 personer hver gang.
Vi må få bedre kommunikasjon
med den enkelte klubbleder og vi
må få opp engasjementet. Vi må
synliggjøre de gode tingene som

Møte 9/4;
Se referat fra møtet.

FKKS08-19

Beslutning

Utvide FK
Dommerkomité

Oslo 26-03-19

Torbjørn Amundsen
Referent

Oppdatert etter møte 9/4, j.f. notater.

skjer i miljøet, og bruke det til å
bygge intern stolthet.

Hun får i oppgave å produsere
små "nyhetssaker" for NKF
hjemmeside; stevner, samlinger
mv. Liason mot Julie Berg i NKF
Adm.

Dagens FK Dommerkomité er i
praksis kun Bo Vidar. Mulighet
for/ønskelig å utvide med 1-2
personer?

Bo Vidar vurderer dette og
kommer tilbake.

Møte 9/4:
Bo Vidar jobber videre med
dette.

