
   
 

1 
 

 

Referat fra WKF Grenkomité møte nr.6  
Tidspunkt:  Tirsdag 8. desember 2020 kl. 20:30-22:00 
Sted:  Microsoft Teams 

Innkalte:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara  
 
Observatør 

Dommerkomite Karate WKF Stian Berglund 
 
Meldt forfall:    

  
 
Komiteen har hatt 1 arbeidsmøtet i Teams i forkant av dette komitemøtet:  24.11 

 

 

Leder   Espen Nordal 

Medlem   Morten Alstadsæther 

Medlem   Solveig Hansen Tellefsen 

Medlem  Nils Petter Just 

    
WKF 17/20   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. Nils Petter Just meldte seg inhabil i sak 19/20. 

WKF 18/20 
 
 
 
 

  Orienteringssaker 

 Orienteringssaker fra NKF og Karate Seksjonen – Espen 
 Informasjon fra Ting 2020 - Espen 

 
Enstemmig vedtatt 
Vedtak 18/20 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. 
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WKF 19/20   Økonomi 

 
 Økonomi status per oktober (saksfremlegg 1) 
 Seksjonstilskudd 2020.  WKF Grenkomiteen har i likhet med andre 

grenkomiteene utvidet fristen for å søke seksjonstilskudd, med ny frist 4. 
desember og med 100000 i potten saksfremlegg 2) 

 Søknad om utstyr/program (saksfremlegg 3) 
 Budsjett 2021 (saksfremlegg 4) 

 
 
Vedtak 19/20 
Grenkomiteen tar regnskapet per oktober til etterretning. Det finnes ikke behov for 
justering av budsjettet. Komiteen ønsker å fremme søknad om overføring av ubrukte 
midler til neste år. Søknad sendes til Karate Seksjonen for å fremme felles søknad på 
vegne av all sine komiteer (Espen). 
 
Det skal bestilles følgende: 
- Zoom lisens for online seminarer. 
- Dartfish program pluss innkjøp av utstyr for kata-gruppe 
- Utstyr til Video-review med budsjettramme på kr. 30 000 
 
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.   
 
Innstilling seksjonstilskudd: 

Klubbnavn: 
Søknadssum 
totalt:  Innstilling: 

Mizuchi karateklubb (WKF)  7 500  7 500 

Skedsmo karateklubb  15 500  12 000 
Innstillingen ble vedtatt slik den foreligger.  
 
Budsjettforslag 2021 skal behandles på neste møte i januar 2021.  
 
 

WKF 20/20   Aktiviteter i 2021 
Forslag til terminliste angående stevner i regi av NKF og WKF Grenkomité (se saksfremlegg). 
Kick off i januar gjennomføres som online webinar. Morten har påtatt seg ansvaret om å 
koordinere dette. Det skal utarbeides informasjon og invitasjon til denne aktiviteten. 
Oversikt over tilsendte søknader om arrangement 2021 (saksfremlegg 5) 

Enstemmig vedtatt 
Vedtak 20/20 
Stevner i regi av NKF og WKF Grenkomité i 2021 gjennomføres ihht gjennomarbeidet 
liste. Stevnene opprettes i Sportdata.  
 
 

WKF 21/20   Nordisk Mesterskap 2021 
Arrangørstatus til Nordisk Mesterskap 2021 i Norge. Budsjettramme.  
 
Enstemmig vedtatt 
Vedtak 21/20 
Stavanger Karateklubb vil kunngjøre i neste uke om klubben tar på seg gjennomføring av Nordisk 
Mesterskap 2021 i Stavanger. Grenkomiteen skal behandle denne saken via e-post. 
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                            Neste Grenkomitemøte: 5. januar 2021 kl. 20.30-22.00 

WKF 22/20   Regionale samlinger 
 
Grenkomiteen har nå avtalt og planlegger en enda tetter sportslig utvikling med Wayne Otto og 
fulltidslaget. I 2021 så vil Wayne med fulltidsalget reise rundt til alle regioner for å trene sammen 
med alle utøvere får den regionale samlingshelgen. De helgen de reiser rundt vil Wayne holde 
treningen. Tidspunktet er ikke satt på grunn av korona situasjonen, men håper vi kan formidle 
dette før julen. 
Grenkomiteen jobber og med en spennende internasjonal løsning i regi av forbundet / 
Grenkomiteen, mer info vil komme i neste nyhets brev. Saksfremlegg 6. 
 
Enstemmig vedtatt 
Vedtak 22/20 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. Kick Off 2021 skal arrangeres online 22.-24. januar. 
Detaljert informasjon legges ut på nett i Sportdata. 
 

WKF 23/20   Tilrettelegging for utøvere med Down syndrom 

Norges Kampsportforbund har merket seg interesse for å inkludere utøvere med Downs 
syndrom også i konkurransesammenheng innen karate, og påbegynte i fjor høst et arbeid 
for å tilrettelegge også for disse utøvere.  Saksfremlegg 7.  

Enstemmig vedtatt 
Vedtak 23/20 
Grenkomiteen trenger mer tid til å vurdere denne saken, og behandlingen utsettes til neste møte. 
Nils Petter Just tar ansvar for å følge opp dette videre.  
 

    


