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Saksliste for møte nr. 9 i Shotokan Grenkomité  
Tidspunkt:  Onsdag 17. mars 2021 kl. 20:00-22:00 
Sted:  Online på Teams 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent)  Robert Hamara 

 
Observatør: 

Leder Karateseksjonen  Jannikke Berger  

 
Meldt forfall: 

NSF  Tobias Skylstad Kvernebo 

 

Vennligst les sakspapirer så tidlig som mulig. 

Karateseksjonen/JKAN  Arild Kolstad 

JKAN  Fredrik Pettersen 

JKAN   Finn Hansen 

NTKF  Stig Rønning 
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SHO 6/21   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 på 
nettsiden. 
Habilitetsvurdering; 
 
Vedtak 6/21 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Komitéen finner ikke at noen er inhabile. 
 

SHO 7/21   Orienteringssaker 
 
 Kongepokal 2021. Seksjonsledelsen godkjenner grenkomiteenes enstemmige 

innstilling, og Shotokan får kongepokalen i 2021 etter rullering som skulle vært i 
2020. Deretter videreføres rulleringsplan. 
 

 Langtidsplan / Planverk. Ihht. Vedtak 10 i sak FS11/21: Utviklingsplanene er 
tematiserte planer som skal gi overordnet retning over lengre tid for utvalgte 
områder. Det er utarbeidet to nye planer (utdanning og sponsor) mens to er 
oppdatert (arrangement og kommunikasjon). Dette er iht. organisasjonsnormenes 
informasjon om styringsdokumenter.  
Mal for seksjonsplan er også utarbeidet med bakgrunn i de overordnete 
strategiplanene. Den kan være til hjelp for styrene i seksjonene og et utgangspunkt 
for noe de kan gjøre til sitt eget, innenfor et gitt rammeverk som sikrer samsvar i 
organisasjonen. Karateseksjonens vedtak 14/21  
Karateseksjonen og Grenkomite Lederne gjør seg kjent med innhold i mal for 
seksjonsplan, og gir eventuelle innspill innen 30. Mars 2021. 
 
 Forbundstinget 2021: 
Dato for forbundstinget er bekreftet og berammet til helgen 4.-6 juni på Thon Hotel 
Oslo Airport. Foreløpige saksdokumenter foreligger i Teams.  Foreløpig innkalling 
følger som vedlegg sammen med foreløpige saksdokumenter for både 
seksjonsmøter og ting.   
Seksjonene og grenkomiteer må primært forberede seg på framlegging av 
langtidsbudsjett samt framlegge forslag på ny valgkomité. I tillegg behandle ev. 
innkomne saker (frist 4 uker før tinget, dvs.7. mai).  
Karateseksjonens vedtak 15/21  
Økonomi for tingperioden: Grenkomitelederne vil ta tallene for 2021 (-10%) som 
utgangspunkt for budsjettering av 2022, men ber om å få informasjon fra 
administrasjonen om noe annet bør hensyntas.    
 
Karateseksjonen og Grenkomite Lederne gjør seg kjent med innhold i foreløpige 
saksdokumenter for seksjonen, og gir eventuelle innspill innen 14. april 2021, for 
gjennomgang på neste styremøte. 
 

 
Vedtak 2/21 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning 
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SHO 3/21 

Økonomi 
 
Denne uken innlegges de vedtatte budsjetter, og så sendes det ut regnskaper før 
helgen pr. februar. 
 
 
Vedtak 3/21 
Grenkomiteen skal behandle regnskapet på neste møte i april. 
 

SHO 4/21   JKA NM  
Grenkomiteen har hatt e-post korrespondanse vedørende dato for gjennomføring av 
JKA-NM uten at det ble bestemt en dato. Forslag på bordet er 16. eller 23. oktober 
2021. 
 
Vedtak 4/21 
JKA NM avvikles lørdag 30.10.2021. Arrangørklubb bestemmes på neste møte. 
 
 

SHO 5/21   Evaluering av E-stevnet 
Evaluering av e-stevnet som er gjennomført. 
- Invitasjon 
- Påmelding/registrering/antall deltakere 
- Påmelding av dommere/registrering/antall dommere 
- Bedømmelse 
- Gjennomføring 
- Resultatene 
- Generelt 
 
Vedtak 5/21 
Grenkomiteen er fornøyd med gjennomføringen av det første E-stevne for Shotokan 
Karate og vil fortsette videre med planlagte NC stevner ut året. 
Grenkomiteen vil invitere dommere fra flere klubber for å gi en balanse i 
dommerpanelet. Dommerne skal ikke dømme utøvere fra sin egen klubben.  
En standard påmeldingsfrist må settes 3 dager før arrangementets start.  
Medaljer vil bli sendt til vinnerne av 1., 2. og 3. plass i hver klasse. 
 
 

SHO 6/21   Eventuelt 
Fredrik fremmet en statusrapport for: 
 informasjonsvideoer for Shobu Ippon 
 oversettelse av stevnemanualer 

 
Jannikke fremmet en orientering om NKFS reorganiseringsprosessen.  
 
Vedtak 6/21 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning 
 

   Neste møte: onsdag 28. april 2021 
    
    
    


