Saksliste for Shotokan Grenkomité
Tidspunkt: Onsdag 5. juni kl. 17:00-21:00
Sted:
Clarion Hotel Flesland
Deltakere:
Karateseksjonen/JKAN
JKAN
JKAN
NTKF

Arild Kolstad
Fredrik Pettersen
Finn Hansen
Stig Rønning

Fra administrasjonen:
Organisasjonskonsulent (referent)

Daniel Sønstevold

Ikke møtt/svart:
NSF

Andreas Wangberg (eller andre fra org.)

SHO01/19

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte
samt behandle komitéens habilitet og saker til eventuelt
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Komitéen vurderte sin habilitet
ifm sakslisten. Komitéen fattet følgende enstemmige
Vedtak 01
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile.

SHO02/19

Komitéens navn og sammensetning.
Komitéen skulle enes om navn på komitéen. Her må også velges en leder for
komitéen.
Vedtak 02
Komitéen er enige om Shotokankomité eller Grénkomité for shotokan som navn.
Arild Kolstad fra JKA Norway og nestleder i karateseksjonen velges som leder av
komitéen.

SHO03/19

Budsjett 2019
Komitéen diskuterte budsjettet for 2019. Ettersom det ikke er planlagt stevner
i komitéens regi siste halvdel av 2019 går budsjettet i hovedsak til en samling
for de representerte stilartsorganisasjonene og klubbtilskudd søkbart for
klubbene.
Vedtak 03
Komitéen vedtar et budsjett i balanse med midler i hovedsak til en felles samling
mellom stilartsorganisasjonene og tilskudd til klubbene.

SHO04/19

Organisasjonsnormer, forretningsorden, mandat og egne spilleregler.
Det ble gjort en gjennomgang av de viktigste elementene for komitéen i
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organisasjonsnormene til forbundet, herunder mandatet for grenkomitéer og
forretningsorden.
Vedtak 04
Organisasjonsnormene tas til etterretning og komitéen ser ingen nåværende behov
for endring av eller tillegg til standard mandat.
SHO05/19

Tilskuddsordningen 2019
Komitéen skulle gjennomgå kriteriene for tilskudd til klubbene, og diskutere
fordeling av midlene internt i komitéen.
Vedtak 05
Komitéen godkjenner administrasjonens forslag til oppdaterte kriterier for
tildeling av tilskudd til klubber.
Med forutsetning om nok søkere fordeles klubbstøtten prosentvis etter
medlemsmassen til stilartsorganisasjonene i komitéen. Dersom en
stilartsorganisasjon ikke har nok søkere til å utdele midlene prosentvis tilfaller
øvrige midler resterende søkere fra andre stilartsorganisasjoner.

SHO06/19

JKA NM 2020
Komitéen diskuterte Norgesmesterskapet med JKA-regler i 2020.
Arrangementet er allerede planlagt av JKA Norway til 14. mars i Bergen.
Vedtak 05
Komitéen enes om at det allerede planlagte arrangementet i Bergen 14. mars
2020 opprettholdes som et felles NM for klubbene tilknyttet komitéen. Finn
Hansen tar kontakt med Bjørn Solberg i administrasjonen angående
publisering i terminlisten m.m. innen september 2019.
NM2021 utlyses til alle aktuelle arrangørklubber i samarbeid med
administrasjonen ved arrangementsavdelingen.

SHO07/19

Felles treningssamling / Kick-Off
Det ble diskutert rammer for en felles treningssamling eller Kick-Off hvor
formålet er å bli bedre kjent med hverandre på tvers av
stilartsorganisasjonene i komitéen.
Vedtak 05
Komitéen ble enige om en samling i Bergen nært Flesland fredag 20. til
lørdag 21. september 2019 hvor hver av organisasjonene stiller med innhold
til en økt på 2-3 timer. Intensjonen er felles middag fredag kveld og lunsj
lørdag ettermiddag uavhengig av overnatting. Komitéen, ledere av
stilartsorganisasjoner, teknisk komité og evt. hovedinstruktører ønskes som
deltagere. Hver organisasjon melder tilbake til administrasjonen ved Daniel
Sønstevold innen mandag 17. juni for bekreftelse av muligheten for å
gjennomføre for videre bestilling av hotell og konferansesal til trening/faglig
innhold. Budsjettet til komitéen dekker fullpensjon på hotellet, samt
reisekostnader inntil kr. 1500,- per inviterte, og honorar til
innholdsleverandørene.

SHO08/19

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
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