Referat Shotokan Grenkomitémøte nr.8 2019/2021
Tidspunkt: Onsdag 13. januar 2021 kl. 20:00-21:00
Sted:
Online på Teams
Deltakere:
Karateseksjonen/JKAN
JKAN
JKAN
NTKF

Arild Kolstad
Fredrik Pettersen
Finn Hansen
Stig Rønning

Fra administrasjonen:
Arrangementskonsulent (referent)

Robert Hamara

Observatør:
Leder Karateseksjonen

Jannikke Berger

Var ikke med på møtet:
NSF

Tobias Skylstad Kvernebo

Vennligst les sakspapirer så tidlig som mulig.
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SHO 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:
Referat nr.6 – 2.12.2020: https://kampsport.no/wp‐content/uploads/2021/01/Referat‐
Shotokan‐Grenkomite‐nr‐6‐2.12.2020.pdf
Referat nr.7 – 17.12.2020: https://kampsport.no/wp‐content/uploads/2021/01/Referat‐
Shotokan‐Grenkomite‐nr‐7‐17.12.2020.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.

SHO 2/21

Orienteringssaker



SHO 3/21

Status for informasjonsvideoer for Shobu Ippon
Status for oversettelse av stevnemanualer

Vedtak 2/21
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning
Økonomi
-

Resultatregnskap per november 2020
Budsjett for 2021

Vedtak 3/21
Grenkomiteen tar regnskapet per november til etterretning. Budsjettramme for 2021 ble
enstemmig vedtatt og kan forelegges seksjonsstyret til godkjenning.
SHO 4/21

Invitasjon til WKF Kick-Off på Teams
Grenkomiteen har mottatt invitasjon til Karate Kick-Off som gjennomføres online på
Teams 23.-24. januar
Vedtaksforslag 4/21
Grenkomiteen oppfordrer alle klubber til å delta på Kick-Off online.

SHO 5/21

E-stevner
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.
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Vedtaksforslag 5/21
Oppdatert dato for E-stevner i 2021:
6. mars 2021
8. mai 2021
11. september 2021
13. november 2021
Stevner i regi av NKF og Shotokan Grenkomité i 2021 gjennomføres ihht
gjennomarbeidet liste. Stevnene opprettes i Sportdata.
Det skal utarbeides invitasjon til pilotstevnet og veiledning til dommerregistrering i uke 3.
Ansvarlig: Fredrik Pettersen og Stig Rønning i samarbeid med NKFs adm. v/ Robert
Hamara
SHO 6/21

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt
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