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Referat Fullkontakt grenkomitemøte 5  
Tidspunkt:  Onsdag 2. september 2020 kl. 20:00-22:00 
Sted:  Microsoft Teams 

Innkalte: 

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Bjørn Solberg  
 
 
Meldt forfall: 

Medlem  Svanhild Sunde 
 

Leder  Torbjørn Amundsen 
Medlem  Svanhild Sunde 
Medlem  Bo Vidar Larsen 
Medlem  Tommy Ottesen 
Medlem Susanne Gardøl 
  
Observatør  Jannikke Berger (Leder Karateseksjonen) 

    
FKK07/20   Godkjenning av innkalling, saksliste, 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. 
(Årstallet på web må endres fra 2019 til 2020.)  
 
Vedtak 07/20 
Innkalling og saksliste godkjent. Bo Vidar Larsen meldte seg inhabil i sak 9.  
 
 

FKK08/20   Orienteringssaker 
• Status aktivitet (Torbjørn) 
• Økonomi (Torbjørn) 
• Status overføring av ubrukte midler til 2021 (Jannikke) 

 
 

Vedtak 08/20 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. 



  
 

2 
 

 

    
FKK09/20   Støtte underskudd Kyokushin Open 2020 

Søknad fra Bergen Karateklubb om dekning av underskudd for arrangert stevne: 
Kyokushin Open i februar 2020. Beløp kr 14 043,10 (avsatt beløp i budsjettet; 60 
000) 
 
Vedtak 09/20:  
Komiteen vedtar å støtte Bergen Karate Klubb med kr. 14 043,10. 
Bjørn sender saken videre for utbetaling. 
 

FKK10/20   Regionale treningssamlinger 
Stevner blir antakelig avlyst ut året. Spørsmålet er om vi skal støtte regionale 
treningssamlinger. Vi har jo allerede skisse til et regionalt opplegg med ansvarlige 
som vi søkte om midler til, men hvor midlene ble frosset.  Dersom det ikke blir 
stevner, har vi mye penger i budsjettet som kan omdisponeres til å arrangere 
regionale samlinger, eventuelt utbetale støtte til klubber som ønsker å arrangere 
interne treningshelger/gasshuku eller lignende, slik at de kan betale reise og 
opphold for instruktør. 
 
Vedtak 10/20 
Komiteen mener at det ennå er for mye uavklart rundt treningssamlinger i fm. 
Korona situasjonen, så komiteen ønsker ikke å fremme samlinger på nåværende 
tidspunkt. 
 

FKK11/20   Revidere Fullkontakthåndboken 
Fordeling av oppgaver og ansvar. 
 
Vedtak 11/20 
Komiteen i fellesskap reviderer Fullkontakthåndboken. 
 

FKK12/20   Arrangere Kata konkurranser på nett? 
Veileder er utarbeidet, og Robert Hamara stiller som koordinator.  
Se tidligere utsendt vedlegg. 
 
Vedtak 12/20 
Torbjørn undersøker med Robert som gjelder en del tekniske løsninger før endelig 
avgjørelse tas. 
 

    
 

    


