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

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold  
 
Meldt forfall: 

  
 

Vennligst les sakspapirer så tidlig som mulig. 

Karateseksjonen/JKAN Arild Kolstad 
JKAN Fredrik Pettersen 
JKAN  Finn Hansen 
NTKF Stig Rønning 
NSF Andreas Wangberg (eller andre fra org.) 



  
 

2 
 

    
SAK 1 17:00 

(10min) 
Til vedtak 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. Referatet fra 
forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt her;   
 
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/referater-2/jka-
shotokankomite/ 
 
Habilitetsvurdering; 
• Er det forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan 

antas å svekke, vedkommendes upartiskhet/objektive 
vurderingsevne?  

• Er det forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik 
at vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne er 
svekket?  

 
SAK 2 17:10 

(30min) 
Til vedtak Komitéens navn og sammensetning. 

 
Komitéen må enes om navn på komitéen og navnet må 
godkjennes av både komitémedlemmene og 
overliggende seksjon. Administrasjonen anbefaler i så fall 
Shotokankomité. Her må også velges en leder for komitéen. 
 

SAK 3 17:40 
(30min) 

Til vedtak Budsjett 2019 
 
Komitéen skal diskutere og enes om budsjettet for grenen i 2019. 
Vedlagt følger forslag til budsjett for 2019. 
 
Se vedlegg! 
 

SAK 4 18:10 
(30min) 

Til debatt Organisasjonsnormer, forretningsorden, mandat og egne 
spilleregler.  
 
 

SAK 5 18:40 
(30min) 

Til vedtak Tilskuddsordningen 2019 
 
Her må vi følge føringer gitt av seksjonsstyret ihht 
søknadstidspunkt og søknadskriterier.  
 
https://kampsport.no/organisasjon/tilskudd-og-
fordeler/tilskudd/soknad-om-seksjonstilskudd/ 
 
Foreslår at vi inntil videre fordeler klubbstøtten prosentvis etter 
medlemsmassen til det respektive stilartsforbundet.  
 

SAK 6 19:10 
(30min) 

Til vedtak NM 2020 
 
Komitéen skal diskutere og enes om NM: 
 

- Dato. 
- Lokasjon. 
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Foreslår at vi legger NM til lørdag 14. mars 2020 i Bergen. Dette 
fordi majoriteten av medlemmer tilknyttet JKA/Shotokan grenen 
har sin tilhørighet i denne regionen. For 2021 kan man eventuelt 
diskutere om annen lokasjon kan benyttes. 
 

SAK 7 19:40 
(60min) 

Til vedtak Felles treningssamling / Kick-Off 
 
Diskutere og komme frem til en løsning felles treningssamling 
eller Kick-Off hvor formålet er å bli bedre kjent med hverandre på 
tvers av stilartsorganisasjonene.  
 
Vi må bli enige om: 
 

- Dato (1., 3. eller 4. helg i september) 
- Lokasjon / arrangør. 
- Instruktører (antall og fordeling). 
- Seminarer (innhold utover trening). 
- Sosialt/lunsj/annet 
- Honorarer. 
- Pris. 

 
SAK 8 20:40 

(20min) 
Til vedtak Eventuelt 

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

 21:00 Møteslutt   


