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Referat styremøte 8 for karate-seksjonen  
Tidspunkt:  Tirsdag 2. juni 2020 kl. 21:00-23:20 
Sted:  Microsoft Teams 

Fremmøtte:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Bjørn Solberg  
 
Styret var vedtaksdyktig med 5 stemmeberettigede. 
 
 

Leder  Jannikke Berger 
Nestleder  Arild Kolstad 
Medlem Torbjørn Amundsen 
Varamedlem Espen Nordal 
Varamedlem  Kate Gry Røed 
  

Forfall:  

Medlem  Anne Hovda 
Medlem  Line Svendsen 

    
KAS14/20   Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 

behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
Referatet fra forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt på forbundets websider. 
 
Vedtak 13/20 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Det bemerkes at saksfremlegget til sak 
19/20 ikke ble sendt styret før møtedag. Styret finner ikke at noen av 
styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.  
 
 

KAS15/20   Orienteringssaker 
• WKF (Espen) Vest barneklasser 
• Shotokan (Arild) 
• Fullkontakt (Torbjørn) e-stevner kata 
• Reorganisering av forbundet (Jannikke). 

 
 
Vedtak 14/20 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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Neste styremøte: Ikke fastsatt, avtales per epost/Teams. Jannikke sender ut forslag på datoer. 

    
KAS16/20   Aktivitetsmidler/klubbtilskudd 

Styret vil foreslå for forbundsstyret at frist for aktivitetsstøtte søknad fremskyndes til 
1/6 i stedet for dagens 1/10. Dette muliggjør at eventuelle ubrukte midler kan 
benyttes til andre formål det året. I tillegg endre på søknadskriteriene slik at flere 
klubber vil benytte seg av tilbudet. 
 
Vedtak 15/20:  
Styret sender over til forbundsstyret vedtatte saksfremlegg hvor seksjonen ønsker 
at søknadsfrist endres til 1/6, samt lette på søknadskriteriene slik at flere klubber 
får anledning å søke på midler. 
 

KAS17/20   Seksjonsrapport 
Rapport fra den første dommerkomitelederen er mottatt og vil bli lagt inn i den nå 
ferdige seksjonsberetningen til tinget. 
 
Vedtak 16/20 
Styret vedtok seksjonsberetningen til året ting. 
 

KAS18/20   Innstille valgkomite til seksjonsmøtet 
 
Vedtak 17/20 
Leder: Svanhild Sunde, medlem Terje Årdal, medlem Finn Hansen, varamedlem 
Nils O. Dybsland 
 

KAS19/20   Årsoverskudd for 2019 i grenkomiteene   
Styret vil foreslå for forbundsstyret at overskuddet for 2019 for grenkomiteene 
søkes omdisponerte fra egenkapital til grenenes forvaltning i 2020/2021.  
 
Vedtak 18/20 
Karateseksjonen vedtar å sende søknad til forbundsstyret om overføring av 
grenkomiteenes ubenyttede midler fra 2019 til budsjettet for 2020-2021. 
 

KAS20/20   Søknad fra Stavanger KK vedrørende Nordisk 
Søknaden har vært til behandling i WKF grenkomite, men søknadssummen er 
langt høyere enn hva komiteen kan ta høyde for i sitt budsjett og videresender 
derfor til seksjonsstyret for behandling. Tanken er at seksjonen kan søke på å få 
bruke av seksjonens egenkapital som nå ligger i fellesdriften.  
 
Vedtak 19/20 
Styret henstiller til arrangør om å komme med et mere detaljert budsjett før man 
kan ta en beslutning om grunnlag for søknadssum. Klubben oppfordres til først å 
søke om eksterne midler, kommunale tilskudd etc. og synligjøre dette. Arild har stilt 
sin kompetanse til rådighet, da han var med å arrangere JKA EM i Stavanger i 
2019. 
 

    


