Referat Fullkontakt grenkomitemøte 6 2019-2020
Tidspunkt: Onsdag 30. september 2020 kl. 20:00-21:50
Sted:
Microsoft Teams
Tilstede:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Torbjørn Amundsen
Svanhild Sunde
Bo Vidar Larsen
Susanne Gardøl

Forfall:
Medlem

Tommy Ottesen

Fra administrasjonen:
Arrangementskonsulent (referent)
Arrangementskonsulent (sak 15)

Bjørn Solberg
Robert Hamara

Observatør:
Leder Karateseksjonen

Jannikke Berger

FKK13/20

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.)
Vedtak 13/20
Innkalling og saksliste godkjent. Ingen inhabile i noen av sakene.

FKK14/20

Orienteringssaker
• Økonomi status (Torbjørn)
• Fullkontakthåndboken
Vedtak 14/20
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning.
Alle leser gjennom fullkontakthåndboken innen en uke.
Skal være ferdig redigert innen utgangen av 2020.
Ansvar for fremdrift: Torbjørn
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FKK15/20

E-stevner Kata

Robert Hamara orienterte og svarte på spørsmål vedrørende eventuelle
tilpasninger for Fullkontakt.
Vedtak 15/20:
Komiteen går for å arrangere et prøvestevne E-stevne Kata (NC), lørdag 14.
november. Lørenskog Cup som var oppsatt på den datoen utgår. Alder fra 13 år.
Ingen påmeldingsavgift. Arrangementsansvarlige Tommy og Torbjørn.

FKK16/20

NM Veka 2022
NM Veka 2022 avholdes i uke 25 (20-26. juni) i Skien.
29. oktober er frist for tilbakemelding om man ønsker å være en del av
arrangementet.
Vedtak 16/20
Komiteen er i utgangspunktet positiv til NM Veka 2022, men det avhenger litt hva
de 2 andre komiteene vedtar. Torbjørn tar kontakt med Vegard for å få litt mer info.
Jannikke sjekker med de to andre grenkomiteene hva de tenker rundt dette. Saken
tas opp igjen på neste styremøte for endelig vedtak.

FKK17/20

Møteplan for resten av høsten og frem til årsskiftet
Vedtak 17/20
Tirsdag 13. oktober kl. 21.
Onsdag 18. november kl. 21.

FKK18/20

Søknad om overføring av ubrukte midler fra 2019 og 2020 til 2021, øremerket
til FK grenkomite.
Vedtak 18/20
Torbjørn får fullmakt til å forfatte en søknad i samarbeid med Karate seksjonen om
å få overført komiteens ubrukte midler for 2019 og 2020 til 2021.
Frist søn. 11. oktober.
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