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Referat møte nr.7 for WKF Grenkomite 
Tidspunkt:  Tirsdag 19. januar 2020 kl. 20:30-22:00 
Sted:  Microsoft Teams 

Innkalte:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara  
 
Meldt forfall:    

  
 
Komiteen har hatt 1 arbeidsmøtet i Teams i forkant av dette komitemøtet:  05.01.2021 

 
 
 

 

 
 

Leder   Espen Nordal 

Medlem   Morten Alstadsæther 

Medlem   Solveig Hansen Tellefsen 

Medlem  Nils Petter Just 

    
    

WKF 1/21   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/2021/01/Referat-WKF-Grenkomite-nr.6-
8.12.2020.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?  
 
Vedtak 1/21 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Komitéen finner ikke at noen er inhabile. 

WKF 2/21 
 
 
 
 

  Orienteringssaker 

 Orienteringssaker fra NKF og Karate Seksjonen – Espen 
 Kick Off 2021 - Morten 

 

Vedtak 2/21 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. 
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WKF 3/21   Økonomi 

 
 Økonomi status per november (saksfremlegg 1) 
 Budsjett 2021 (saksfremlegg 2) 

 
 
Vedtak 3/21 
Grenkomiteen tar regnskapet per november til etterretning. Det finnes ikke behov 
for justering av budsjettet.  
 
Budsjettramme for 2021 ble enstemmig vedtatt på mail og forelegges 
seksjonsstyret til godkjenning. 
 

WKF 4/21   Aktiviteter i 2021 
Forslag til terminliste angående stevner i regi av NKF og WKF Grenkomité (se 
saksfremlegg). 
Oversikt over tilsendte søknader om arrangement 2021 (saksfremlegg 3) 
 
Mandag 4. januar er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale 
smittevernveilederen for idrett, bl.a. Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs 
anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler 
barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Det betyr at klubbene har ikke tilgang 
til treningslokaler for å trene og ta opptak av kata. Basert på denne og vinterferien 
i februar, anbefales det å utsette alle planlagte E-stevner til januar til de 
påfølgende månedene.  
 

Vedtak 4/21 
Stevner i regi av NKF og WKF Grenkomité i 2021 gjennomføres ihht 
gjennomarbeidet liste. Stevnene opprettes i Sportdata.  
Oppdatert dato for E-stevner i 2021: 

NC 4 - 11. februar 2021 
NC 5 – 11. mars 2021 
NC 6 – 8. april 2021 
Superfinaler 8-9. mai 2021 

 
WKF 5/21   Nordisk Mesterskap 2021 

Arrangørstatus til Nordisk Mesterskap 2021 i Norge. Budsjettramme.  
 
Vedtak 5/21 
Grenkomiteen venter på svar fra Stavanger Karateklubb. Frist 26.01.2021 

WKF 6/21   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.  

Vedtak 6/21 
 
Grenkomiteen ønsker å kartlegge behov for stevneaktivitet, treningssamlinger og 
en annen idrettsligutvikling for NKFs medlemmer med Down syndrom.  
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Neste Grenkomitemøte: arbeidsmøte på Teams tirsdag 26.01.2021, kl. 21.00 – 22.00 

 
 
NKF administrasjon vil sende ut en undersøkelse til alle sine karateklubber om 
behov for å arrangere organisert aktivitet for medlemmer med Down syndrom. 
 

   Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt 

    


