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Referat for karate-seksjonens møte 6 
Tidspunkt:  Onsdag 5. februar kl. 21:00-22:30 
Sted:  Microsoft Teams 
Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold  

 
Meldt forfall: 

  

 
  

KAS01/20 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige 
møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Styret vurderte sin 
habilitet ifm. sakslisten. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 01/20 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Jannikke Berger og Arild 
Kolstad er foreslått og avgir ikke stemme i seksjonens nedsetting av 
kongepokalkomité etter ønske fra shotokan-grenkomitéen. Styret 
finner ikke at noen er inhabile i andre saker. 
 

KAS02/20 Orienteringssaker 
 
Styret ble orientert om prosessen vedr. ny organisasjonsmodell som 
behandles i forbundsstyret 21.-22. februar, samt klagesak fra klubb 
rettet til seksjonsstyret ifm dommeraktivitet WKF. Saken behandles av 
seksjonens arbeidsutvalg. Seksjonsleder ber hele styret sette seg inn 
i idrettforbundets planer for tingperioden 2019-2023, «idretten vil!» og 
«idretten skal!». Eventuelle forslag og nominasjoner til NIFs 
utmerkelser «NIFs æresmedlemskap» og «NIFs hederstegn» har frist 
fredag 28. februar og er publisert i seksjonens Teamskanal onsdag 5. 
februar av generalsekretær. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 02/20 

Leder Jannikke Berger 

Nestleder Arild Kolstad 

Medlem Anne Hovda 

Medlem Line Svendsen 

Medlem Torbjørn Amundsen 

Varamedlem Kate Gry Røed 

Varamedlem Espen Nordal 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/
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Styret tar orienteringen til etterretning. 
 

KAS03/20 Budsjett 2020 
 
Budsjettforslagene per grenkomité ble presentert av komitéenes 
kontaktpersoner i seksjonen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 03/20 
Alle budsjettforslagene godkjennes som forelagt og sammenstilles av 
organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold for overlevering til 
forbundsstyret. 
 

KAS04/20 Tingberetning 2020 
 
Styreleder presenterte mal for tingdokumentet 2020 og forventning 
om bidrag fra grenkomitéene. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 04/20 
Styreleder forfatter naturlige deler av tingberetningen for seksjonen. 
Grenkomitéene bidrar etter malen med rapport for sine aktiviteter i 
perioden fra de ble opprettet, og leverer til seksjonsleder i god tid før 
4. mai slik at dokumentet kan sammenstilles. 
 

KAS05/20 Kongepokalkomité 2020 
 
Styret fikk presentert forslag til ønsket kongepokalkomité under JKA-
NM 2020 fra shotokan-komiteen. Komitéens leder var foreslått å være 
seksjonsleder, ettersom sportssjef ikke vil være tilstede under 
mesterskapet. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 05/20 
Det var ingen innvendinger på innspillene og seksjonen oppnevner 
følgende kongepokalkomité: 
 
Leder: Jannikke Berger (Leder Karateseksjonen) 
Medlem: Stig Rønning (Grenkomité) 
Medlem: Arild Kolstad (Leder grenkomité) 
Medlem: Geir Arild Larsen (Dommersjef JKA-NM2020) 
Medlem: Lisbeth Skodvin (Leder Bjørgvin KK, arrangørklubb) 
 
 

 
 

Eventuelt 
 
Ingenting under eventuelt. 
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