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Referat for konstituerende møte Shotokan/JKA-komité 
Tidspunkt:  Onsdag 8. mai kl. 17:00-19:30 
Sted:  Clarion Hotel Flesland  

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold  
 
Forbundsstyret har i sitt vedtak 23 i sak FS07/19 om reorganisering, gitt alle seksjoner muligheten til 
å etablere grenkomitéer. Det er allerede etablert komitéer for WKF og Kyokushin i karateseksjonen. 
Bakgrunnen for møtet var å etablere og konstituere en komité for JKA/Shotokanklubber i 
karateseksjonen som en prøveordning frem mot tinget 2020. Innkallingen kom fra karateseksjonens 
nestleder ved Arild Kolstad. 

I forkant av, men ikke i forbindelse med møtet, hadde NSF og NTKF sendt et brev til forbundet ifm 
reorganiseringen. 
 
NSF ble kontaktet av både nestleder i seksjonen og organisasjonskonsulent i forkant av møtet uten 
svar. Deres interesse for møtet og videre møter ble formidlet gjennom NTKF under møtet. 
 
Møtet ble åpnet med diskusjon om grunnlaget for etablering av komitéen, før konstituering, 
sammensetning, mandat, kjøreregler, samarbeidsområder m.m. ble diskutert. 
 
Diskusjonen ledet til følgende oppfølgingsspørsmål, her med svar. 
 

• Er det mulig å kalle komitéen noe annet enn JKA-komité 
o Svar fra generalsekretær: Ja, navnet må godkjennes av både komitémedlemmene og 

overliggende seksjon. Administrasjonen anbefaler i så fall Shotokankomité. 
• Vil det være mulig å få publisert saker på kampsport.no om komitéens arbeid og utøvernes 

resultater nasjonalt og internasjonalt? 
o Svar fra generalsekretær: Ja, det er mulig å få publisert saker på kampsport.no om 

dette både nasjonalt og internasjonalt, men sportsavdelingen sender som tidligere 
kun pressemeldinger om idretter der NKF er internasjonalt tilknyttet, for karate, 
WKF. Internasjonale karate-mesterskap utenfor WKF arrangert i Norge vil ikke kunne 
få oppmerksomhet på kampsport.no ifm forbundets WKF-medlemsskap. 

• Hvilken budsjettramme kan man arbeide etter fra neste møte? 
o Ut 2019 har komitéen kr. 305 461 å jobbe utifra. 

 
Representantene i møtet konstituerte komitéen med følgende medlemmer: 
 

• JKAN og karateseksjonen ved Arild Kolstad 
• JKAN ved Finn Hansen 
• JKAN ved Fredrik Pettersen 

JKAN/Karateseksjonen Arild Kolstad 
JKAN Fredrik Pettersen 
JKAN Finn Hansen 
NTKF Stig Rønning 
NSF Ikke svart/representert 
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• NTKF ved Stig Rønning 
• NSF ved Andreas Wangberg, evt. som ansvarlig for å finne stedfortreder. 

 
Komitéen skal jobbe for følgende felles plattformer: 

• Tilskudd til klubbene med fordelingsnøkkel etter antall NKF-medlemmer i  
• Felles treningssamling med avtalt likt bidrag fra de representerte stilartsorganisasjonene. 
• JKA/Shotokan-NM 2020 

 
Neste møte settes til onsdag 5. juni i Bergen. Foreløpige saker/overskrifter til dagsorden er: 

• Komitéens navn og sammensetning (godkjennes seksjon) 
• Budsjett 2019 (godkjennes seksjon) 
• Organisasjonsnormer, forretningsorden, mandat og egne spilleregler (godkjennes seksjon) 
• Opprettelse av tilskuddsordningen med fast forbundsramme og komitéens prioritering 
• Utlysing av NM 
• Felles treningssamling 

 


