Referat Shotokan Grenkomitémøte nr.6 2019-2020
Tidspunkt: Onsdag 2. desember 2020 kl. 20:00-22:00
Sted:
Online på Teams
Deltakere:
Karateseksjonen/JKAN
JKAN
JKAN
NTKF

Arild Kolstad
Fredrik Pettersen
Finn Hansen
Stig Rønning

Forfall uten varsel:
NSF

Tobias Skylstad Kvernebo

Fra administrasjonen:
Arrangementskonsulent (referent)

Robert Hamara

Observatør:
Leder Karateseksjonen

Jannikke Berger
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SHO14/20

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt
behandle komitéens habilitet og saker til eventuelt
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Referatet fra forrige møte ligger her:
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2020/06/Referat-SHO-møte-5-17.4.2020.pdf
Habilitetsvurdering;
 Er det forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan antas å svekke,
vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne?
 Er det forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik at vedkommendes
upartiskhet/objektive vurderingsevne er svekket?
Enstemmig vedtatt
Vedtak 14/20
Innkalling og saksliste ble godkjent. Komitéen finner ikke at noen er inhabile.

SHO15/20

E-stevner kata
Covid-19 pandemien fører til langvarige restriksjoner og fysiske stevner er vanskelige å
få gjennomført. Vi har tidligere snakket løst om e-stevner for å få aktivitet, uten å
konkludere.
Siden den gang har e-stevner blitt vanlige og etterhvert godt utprøvd i flere forskjellige
formater. Sist ut her i Norge var Fullkontakt med e-stevne gjennomført på en dag.
Erfaringen er at e-stevner lar seg fint gjennomføre som 1 dags stevne, tett opp til
hvordan man gjennomfører fysiske stevner.
Sportdata er tilrettelagt for e-stevner og prisen pr. stevne er ca kr. 1500.-. Eventuelle
dommerkostnader og premiekostnader tilkommer.
Jannikke og Robert
Enstemmig vedtatt
Vedtak 15/20
Shotokan Grenkomité gjennomfører pilotstevne i E-kata i januar 2021. Fredrik og Stig, i
samarbeid med administrasjonen ved Robert, forbereder en invitasjon til pilotstevnet.

SHO16/20

Seksjonstilskudd 2020
Vedtak om tildeling av seksjonstilskudd fattes ved fullstendig godkjenning/avvisning av
administrasjonens innstilling. Administrasjonens ansvarlig for innstillingen er upartisk og
har ikke medlemskap i medlemsklubb.
Grenkomiteen har utvidet fristen for å søke seksjonstilskudd til 03. desember (del 2.), på
denne måten ønsker en ny søknadsrunde med seksjonstilskudd, hvor de klubbene som
ikke allerede er innstilt for tilskudd i 2020 kan søke. Del 2. skal behandles og vedtas på
e-post.
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Innstilling seksjonstilskudd:
Klubb:

Søknadssum totalt:

Resultat:

Innstilling:

Lura Karateklubb

24 659

16 950

16 950

Tiger Karateklubb

8 000

8 000

8 000

Åsane Karateklubb

16 000*

16 000

14 000

Bjørgvin Karateklubb

19 893*

19 893

13 490

Fjell Karateklubb

20 000*

20 000

16 000

Enstemmig vedtatt
Vedtak 15/20
Seksjonstilskudd fra Shotokan Grenkomité tildeles ihht innstilling.
Totalt beløp kr. 68 440
SHO17/20

Shobu Ippon informasjonsvideoer
Det har blitt snakket om å lage noen informasjonsvideoer for Shobu Ippon. Se lenker
under som viser noen videoer som har inspirert oss.
https://www.facebook.com/129034437306688/videos/1360313820792247/
https://www.facebook.com/129034437306688/posts/1158917194318402/
Vi har fått et godt tilbud fra Videograf Reidar Løvås som kan lage noe lignende videoer
for oss til kr. 5000.-/ stk. Vi trenger kun betale for videoene om vi liker dem og ønsker å
bruke dem. Eventuelle videoer er NKF sin eiendom.
Fredrik Pettersen har påtatt seg ansvaret om å koordinere dette arbeidet.
Enstemmig vedtatt
Vedtak 17/20
Shotokan Grenkomité bruker kr. 10.000.- på 2 stk. informasjonsvideoer for Shobu Ippon.

SHO18/20

Stevner i 2021
Forslag til terminliste angående stevner i regi av NKF og Shotokan Grenkomité. Det har
kommet innspill om at JKA-NM 2021 blir satt opp til etter sommeren slik at vi er "sikker"
på gjennomføring med publikum. Dette må sees på som et forslag som må bearbeides.
Fysiske stevner:
10. april 2021 JKA Open øst
22. august 2021 JKA NM
25. september 2021 JKA Open vest
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Kata e-stevner:
21. januar 2021 - pilotstevne
6. mars 2021 – Shotokan Kata NC1
8. mai 2021 - Shotokan Kata NC2
11. september 2021 - Shotokan Kata NC3
13. november 2021 - Shotokan Kata NC4
5. desember 2021 – Shotokan Kata Superfinaler
Enstemmig vedtatt
Vedtak 18/20
Stevner i regi av NKF og Shotokan Grenkomité i 2021 gjennomføres ihht
gjennomarbeidet liste. Stevnene opprettes i Sportdata.
SHO19/20

NM-VEKA vinter 2022
Fra Torbjørn Amundsen, Leder Fullkontakt Grenkomité:
«Jeg har hatt noe dialog med arrangementssjef Vegard Henriksen omkring et mulig "NM-Veka Vinter 2022".
Dette skal kanskje gå av stabelen på Voss, med en mulig "satelitt" i Bergen. Satelitt-arrangementene er for å
fange opp hallidretter som typisk har sine NM på denne tiden; Februar-Mars.
Bergen har flere oppegående karateklubber innenfor hver gren, og jeg har underhånden kontaktet Bergen
Karateklubb, som har sagt seg villig til å stille som teknisk arrangør for FK, dersom det blir aktuelt.
Jeg skynder meg å legge til at det foreløpig ikke er sikkert at det blir noe av; men jeg mener det ville vært en
god ting om grenkomiteene tok en diskusjon internt og sonderte i forhold til respektive aktuelle tekniske
arrangører slik at vi er forberedt dersom muligheten byr seg.»

Enstemmig vedtatt
Vedtak 19/20
Shotokan Grenkomité stiller seg positiv til å delta som en del av NM-veka vinter 2022.
SHO20/20

Eventuelt
 Informasjon om Tinget 2020/2021 – Jannikke
 Det er behov for å oversette stevnemanualer fra engelsk til norsk språk.
Enstemmig vedtatt
Vedtak 20/20
Grenkomiteen tar orienteringen om Tinget til etterretning.
Fredrik Pettersen har påtatt seg ansvaret om å koordinere arbeidet med oversettelse av
stevnemanualer. Administrasjonen bestiller oversettelse hos Languagewire
med budsjettramme kr. 25 000. Administrasjonen koordinere bestilling.

Neste Grenkomitemøte – onsdag 13. januar 2021 kl. 20.00 – 22.00
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