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Referat WKF grenkomitemøte 4  

Tidspunkt:  Tirsdag 26. mai 2020 kl. 19:30-21:00 

Sted:  Microsoft Teams 

Til stede: 

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Bjørn Solberg  

 
Meldt forfall: 

  
 

Komiteen var vedtaksdyktig med samtlige 4 medlemmer 

Komiteen har hatt 4 arbeidsmøter i Teams i forkant av dette komitemøtet hvor en rekke av sakene er 

gjennomarbeidet, og vedtas på dette møtet. Møte 1-21/4, møte 2-28/4, møte 3-5/5, møte 4-19/5. 

Leder  Espen Nordal 

Medlem  Morten Alstadsæther 

Medlem  Solveig Hansen Tellefsen 

Medlem  Nils Peter Just 

  

Leder WKF dommerkomite Stian Berglund 

Leder Karate seksjonen Jannikke Berger 

    

WKF 01/20   Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 
behandle komiteens habilitet og saker til eventuelt 
Referatet fra forrige møte er tidligere godkjent pr. e-post og utlagt på forbundets 
websider. 
 
Forslag til vedtak 01/20 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Morten erklærte seg inhabil i sak 9, Søknad i 
fm. Nordisk. Ellers er ingen inhabil i resten av sakene.  
 

WKF 02/20   Orienteringssaker og gjennomgang av organisasjonsregler 

• Komiteleder orienterte fra prosessen som gjorde at majoriteten av de forrige 
komitemedlemmene trakk seg i starten på 2020. Eneste som fortsatte var 
Espen Nordal, som nå av Karate styret er utnevnt til ny leder av WKF 
komiteen.  

• Informasjonskonsulent Anne Bjølgerud informerte på arbeidsmøte 2 om hva 
adm. kan være behjelpelig med i.f.t. info ut til medlemmer og andre. 

• Komiteen hadde en gjennomgang av forretningsorden for møter og mandat for 
grenkomite. 

• Morten orienterte om Nordisk Mesterskap i Stavanger 28/11. Arrangørklubben 
Stavanger KK er i rute med planleggingen og har sendt invitasjonen til NKF 
som vil videresende til de nordiske medlemslandene. Korona situasjonen gjør 
det allikevel usikkert om det kan avvikles som planlagt. 
 

Forslag til vedtak 02/20 
Komiteen tok orienteringen og gjennomgang av organisasjonsreglene til etterretning. 
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WKF 03/20   Fordeling av ansvarsområder  
 
Forslag til vedtak 03/20:  
 

 
 

WKF 04/20   Kick Off høst 2020 
 
Forslag til vedtak 04/20 
Kick Off flyttes fra første helgen i september til siste helgen i august, og samkjører 
med toppidrettens uttak til Nordisk Mesterskap som skal avholdes i Stavanger 28. 
november. Espen har meddelt til Robert om å avbestille Drammenshallen. De 
internasjonale instruktørene har inntil videre innreiseforbud og det tas sikte på å 
bruke regions-trenerne og andre nasjonale resurser. 
Nils Peter tar rollen som komiteens representant i en arrangementskomite. Støtter 
seg på Morten når det gjelder kontakt og inkludering av regionale trenere. Nils 
Peter tar kontakt med Raik og Robert og følger opp arrangementet.  
 

WKF 05/20   Kampvest i barneklassene 
Det har kommet innspill om det er nødvendig med vest i barneklassene hvor det i 
utgangspunktet ikke skal være kontakt. De andre nordiske landene vi kan 
sammenligne oss med har ikke dette påbudet, og det har vært praktisert ulikt i de 
forskjellige regionene, i tillegg utgjør det en ekstra kostnad for barna. 
 
Forslag til vedtak 05/20 
Komiteen ønsker en prøveperiode hvor det er valgfritt om en vil bruke vest eller 
ikke i barneklassene t.o.m. 11 årsklassene. Start fra høsten 2020 til sommeren 
2021. Etter endt prøveperiode vil vurdering av bruk av vest igjen vurderes før 
eventuelt endelig beslutning om fjerning av kampvest i barneklasser vedtas. I 
prøveperioden vil barneklassene bli ekstra fulgt opp for å vurdere skaderisiko samt 
hvordan det er for dommere å dømme kamper med og uten vest. Midlertidig regel 
for bruk av kampvest oppdateres i konkurranseregelverket for WKF på 
kampsport.no, samt informeres om i nyhetsartikkel og dommerinfo. Ansvar Espen 
og Solveig. 
 

WKF 06/20   Komiterapport til årstinget 
Rapporten mangler noen få detaljer, og vil bli ettersendt komitemedlemmene når 
den er klar. Da brorparten av rapporten er gjeldende før den nye komiteen kom på 
plass, vil det kun være til orientering. 
 

WKF 07/20   Økonomi 
Espen gikk igjennom den økonomiske situasjonen til komiteen, samt la frem forslag 
til budsjett. Det er en litt spesiell situasjon ved at en rekke stevner er avlyste og tall 
fra WKF NM er ennå ikke klare.  
 
Forslag til vedtak 06/20:  
Komiteen tok den økonomiske rapporten til etterretning og godkjente vedlagte 
budsjett. 
 

Leder:

Espen Nordal

Regionale trenere og 
samlinger

Morten Alstadsæther

Solveig Tellefsen

Kommunikasjonskont
akt

Solveig Tellefsen

Kickoff/samlinger

Nils Peter Just

Morten Alstadsæther

Økonomi

Esoen Nordal

Dommerkomite

Espen Nordal

Morten Alstadsæther

Stevnekontakt

Espen Nordal

Region Øst

Nils Peter Just

Region Sør

Solveig Tellefsen

Region Vest

Morten Alstadsæther

Region Midt/Nord

Espen Nordal
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Neste arbeidsmøte tirsdag 9/6 kl. 19.30 

 
 
 
 
 
 
 

WKF 08/20 

   
 
 
 
 
 
 
Forslag fra adm. om e-stevner i Kata 
 
Forslag til vedtak 07/20:  
Grenkomiteen stiller seg bak dette forslaget og ønsker at det avholdes et e-stevne 
så raskt som praktisk mulig.  
 

   WKF 09/20   Søknad fra Stavanger KK i f.m. Nordisk Mesterskap 
Arrangør har sendt inn søknad til komiteen om midler til TV dekning og generelle 
utgifter. 
 
Forslag til vedtak 08/20:  
Komiteen har i utgangspunktet ikke budsjettert med midler til Nordisk, og ser ikke 
hvor man kan kutte for å frigjøre midler til arrangementet. Grenkomiteen sender 
søknad til Karate seksjonen, for videresending til forbundsstyret, om frigjøring av 
midler fra Karate seksjonen som er gått inn i forbundets egenkapital. Ansvar 
Morten med hjelp av Espen. Kort frist 29/5. 
 
 

    


