
Referat Grenkomité Kyokushin - møte 25/6-2019 

Leder: Susanne Gardøl 

Medlem: Tommy Ottesen 

Medlem: Bo Vidar Larsen 

Medlem: Torbjørn Amundsen (referent) 

Fra administrasjonen: Daniel Sønstevold (reiste etter sak 5) 

 

Tema: 
(1)    Budsjett 2019 herunder 

• Søknad stevnestøtte/underskuddsdekning BKK for Kyokushin Open 
Det vises til vedlagte resultatrapport fra Bergen KK: Bergen KK fremmet 
opprinnelig søknad til Karateseksjonsstyret om tilskudd til dekning av underskudd, 
og Seksjonsstyret innvilget dette/tok høyde for det i sitt budsjettforslag. 
Grenkomitéen anser seg bundet av dette vedtaket. 

VEDTAK: BKK innvilges støtte til dekning av underskudd på Kr. 64 109  

• Kostnader NM 2019 
Det er blitt fremlagt et budsjett som ble godkjent (se vedlegg). Etter at det ble 
godkjent, ble det klart at WKF kom til å arrangere NM etter "gammel modell"; Det 
vil si at NKF/Karateseksjonen tok kostnadene og inntektene, mens klubbene fikk 
et tilskudd på kr. 15 000. Dette tok vi opp med Kvinesdal KK, som da vedtok å gå 
for samme modell. Dette får innvirkning på budsjettet/kostnadssiden. Kvinesdal 
har sendt over en del kostnader som ikke er tatt inn i budsjettet (blomster, teknisk 
arrangementsgebyr). 
 
OPPFØLGING: Torbjørn får i oppgave å ta kontakt med Kvinesdal karateklubb 
angående de oversendte bilagene for kostnader 

• Søknad stevnestøtte Bryne KK re Bryne Open, kr 5000 
 
VEDTAK: Søknad innvilges.  

• Kvinnesamling høsten 20119 - se saksfremlegg  
Dette tiltaket er i henhold til strategi-. og langtidsplan, og er prinsipielt godkjent av 
seksjonen.  
 
VEDTAK: Stønad innvilges med kr 15 000. 

(2)    Diskusjon om Konsekvensen av ny arrangementsmodell 
Forutsetter at klubbene tar ansvar for alle kostnader og inntekter. Mulighet for å 
søke støtte til (uforutsett eller uunngåelig) underskudd. Stiller krav til klubbene.  

• OPPFØLGING: Må sende ut ny informasjon om dette i Nyhetsbrev til alle klubber 
underlagt komitéen, og ta dialogen løpende med arrangørklubber som melder 



seg. 
 

 (3)   Vinterleiren i Etne - Fullkontakt Kick-Off  
Fullkontakt Kick-Off Vinterleir i Etne (egentlig behandlet i karateseksjonen 
tidligere, men ønsker å ta opp saken en gang til. 
 
BESLUTNING: Grenkomitéen ønsker å bidra til å profilere Vinterleiren i Etne som 
et kick-off i samarbeid med NKF gjennom omtale i Nyhetsbrev i for- og etterkant). 
 

(4)    Regional og nasjonal utviklingsprogram for konkurranseutøvere 
Forslag om å gå inn for et prøveprosjekt med to regionale samlinger i høst, og en 
felles samling på Vinterleiren. Vi kan så evaluere forsøket og lage en rapport, og 
overlate til neste Grenkomitéstyre å beslutte eventuell videreføring og da i hvilken 
form. 
 
VEDTAK: Grenkomitéen setter av midler til å avvikle to regionale samlinger 
høsten 2019; hver samling støttes med inntil 12 000 kroner. 

 
(5)   Saksfremlegg revisjon tilskuddsordning - (klubbstøtte) 

Det vises til saksfremlegget. 
 
VEDTAK: Grenkomitéen vedtar tilskuddsordningen som foreslått fra 
administrasjonen og setter av 40 000 kroner til denne for 2019. Ikke utbetalt beløp 
tilbakeføres budsjett. 

 
(5)    Saksfremlegg Teknisk delegert 

Dette må sees i sammenheng med forslaget til ny arrangementsmodell. Mange av 
oppgavene er underlagt hoveddommer pr. i dag. Teknisk delegert skal for 
eksempel kunne ta stilling til klager, påse at regelverket følges etc. Dette er 
hoveddommers oppgaver og ansvar i FK-stevner.  
 
VEDTAK: Grenkomitéen tar saksfremlegget til etterretning hva gjelder teknisk 
delegerts oppgaver. De oppgaver som forutsettes ivaretatt av TD, er pr i dag 
ivaretatt av hoveddommer, jf. vårt konkurranseregelverk. Grenkomitéen antar at 
TD og HD kan være én og samme person og at saksfremlegget ikke fordrer 
omfattende endringer i konkurranseregelverket. 
 

(6) Saksfremlegg arrangementskomité/stevnekomité 
Dette må sees i sammenheng med forslaget til ny arrangementsmodell.  

OPPFØLGING: Til neste møte skal Grenkomitéen utpeke tre medlemmer i 
komitéen som da formelt får dette ansvaret. 

(7) Dommerutdanning  
 
OPPFØLGING: Forslag om å kreve opp kurs- og eksamensavgift for deltakere på 
dommerkurs. 400 for kurs, 400 for eksamen. Dersom stryk på eksamen,- gå opp 
på nytt, og betale eksamensavgift på nytt. 

 



(8) Kommunikasjon til klubbene om status 
 

OPPFØLGING: Lage et nyhetsbrev for Grenkomitéen som omhandler: 

• Status arbeid så langt,- og hva som skjer til høsten 
• Utlysning av stevner 2020, og prosess for å få stevner godkjent 
• Konsekvensen av ny arrangementsmodell 

 

 


