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Referat styremøte 9 for Karate seksjonen  
Tidspunkt:  Onsdag 23. september 2020 kl. 21:00-23:00 
Sted:  Microsoft Teams 

Innkalte:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Bjørn Solberg  
 
Fra Ungdomskomiteen: 

Leder Victoria Berentsen Valner 
Medlem Eirik S. Bjerke 

 

Leder  Jannikke Berger 
Nestleder  Arild Kolstad 
Medlem  Anne Hovda 
Medlem  Line Svendsen 
Medlem Torbjørn Amundsen 
Varamedlem  Kate Gry Røed 
Varamedlem Espen Nordal 

    
KAS21/20   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 21/20 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Styret finner ikke at noen av 
styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.  
 
 

KAS22/20   Orienteringssaker 
• FS 
• Tinget   
• Bærum Karate Klubb varslingssak/er / Dagbladet 
• WKF – saker behandlet, aktivitet, status terminliste 2020/2021 osv. 

E-stevner pågår i kata. Fått engasjert regionale trenere, og det vil bli 
igangsatt regionale treningssamlinger etter hvert. 

• Shotokan - saker behandlet, aktivitet, status terminliste 2020/2021 osv. 
Det meste er avlyst og lite aktivitet i komiteen. Ikke interesse for e-stevner 
foreløpig. 

• Fullkontakt - saker behandlet, aktivitet, status terminliste 2020/2021 osv. 
Jobber med å revidere fullkontakthåndboka. Vurderer forberedelse til 
regionale samlinger når det er forsvarlig å sette igang. 
 

 
Vedtak 22/20 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 

https://kampsport.no/forbund/forbundsting-deles-i-to/
https://kampsport.no/forbund/varslingssak-avsluttet/
https://www.dagbladet.no/sport/nif-frikjenner-kampsportforbundet/72839670
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KAS23/20   Besitte verv videre?  

Vi sitter på overtid allerede. Alle som ble valgt på tinget 2018 nå sitter på overtid. 
Det samme gjelder tillitsvalgte oppnevnt av forbundsstyre og seksjonsstyrer. 
Dersom noen reserverer seg fra å fortsatt stå i sitt verv frem til valget over nyttår, 
ber vi om å få snarlig melding slik at det ev. kan legges opp til suppleringsvalg på 
førstkommende del-ting 5-6. desember. 
 
Vedtak 23/20:  
Alle styremedlemmer vurderer og gir tilbakemelding om de ønsker å fortsette innen 
1. oktober. 
 

KAS24/20   Økonomi  
• Sak behandlet i FS – anbefalt tatt med i budsjettbehandling ved tinget del 1 

(hvorpå man også kan få med dette året).  
Forbundsstyret legger det ved i behandlingen på forbundsstyrenivå) 

• Grenkomite redegjørelser  
 
Vedtak 24/20 
Regnskapstall for juli er tatt til etterretning med korrigeringene på inntekt per dialog 
med generalsekretær.  
Regnskapstall for august er nylig mottatt og er under gjennomgang. 
 

KAS25/20   Hvordan har klubbene/medlemmene våre det i denne merkelige tiden? 
10min drøfting   
 
Har alle kommet i gang med treningen igjen? Hvordan har pandemien påvirket 
medlemsantall/økonomi i de enkelte klubbene? Hva tenker de om fremtiden/tiden 
etter korona? Hva strever de med i hverdagen? Hva er viktig for dem akkurat nå? 
Hva ønsker de/trenger de fra forbundet?  
 
Vedtak 25/20 
Drøftet med erfaring fra egne klubber og miljø. Konkluderer med at man ikke er et 
representativt utvalg, og ønsker at det gjennomføres en temperatursjekk hos 
klubbene. Jannikke tar kontakt med generalsekretær og retter ønske fra seksjon 
om samarbeid mellom seksjon og kommunikasjonsansvarlig for oppretting og 
utsendelse av en spørreundersøkelse til klubbene i seksjonen. 
 

KAS26/20   Gjennomgang endringer i seksjonens tingrapport  
 
Vedtak 26/20 
Saken ble ikke ferdigbehandlet grunnet tidsmangel, og det vil bli satt opp et 
arbeidsmøte i nær fremtid. Ansvar Jannikke 
 

     
 

    
 


