Referat Fullkontakt grenkomitemøte 8 2019-2020
Tidspunkt: Onsdag 25. november 2020 kl. 21:00-22:15
Sted:
Microsoft Teams
Innkalte:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Torbjørn Amundsen
Svanhild Sunde
Bo Vidar Larsen
Tommy Ottesen
Susanne Gardøl

Fra administrasjonen:
Arrangementskonsulent (referent)

Robert Hamara

Observatør:
Leder Karateseksjonen

Jannikke Berger

FKK23/20

Godkjenning av innkalling, saksliste, referat fra forrige møte, samt behandle
styrets habilitet og saker til eventuelt
Referatet fra forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt på forbundets websider:
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2020/10/Referat-FKK-mote-713.10.20.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 23/20
Innkalling og saksliste godkjent. Ingen inhabile i noen av sakene.

FKK24/20

Orienteringssaker
 Orienteringssaker fra NKF og Karate Seksjonen – Jannikke
 Behov for bedre struktur i filer på Teams – Torbjørn / Bo Vidar
Enstemmig vedtatt
Vedtak 14/20
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. Det skal utarbeides bedre struktur i
filer på Teams – Torbjørn / Bo Vidar / Robert
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FKK25/20

Økonomi
 Økonomi status (Torbjørn)
 Søknader om tilskudd
 Reviderte Grenkomiteens budsjett i lys av klubbtilskudd
Enstemmig vedtatt
Vedtak 25/20:
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 (Torbjørn).
WKF-grenkomiteen har i likhet med andre grenkomiteene utvidet fristen for å søke
seksjonstilskudd. Ny frist er 9. desember med 65000 i potten. Søknadene skal
behandles samlet på neste møte i desember.

FKK26/20

E-stevne
Etter at Covid-19 traff oss har vi alle forsøkt vårt beste for å lage alternativ aktivitet
for våre utøvere. E-stevne har blitt løsningen og tas imot med åpne armer.
 Erfaringer etter E-pilotstevne
 Punkter til oppfølging
 Skal vi dele ut medaljer/premier?
Enstemmig vedtatt
Vedtak 26/20
Det skal forbedres gjennomføring av E-stevner:
- Behov for et sekretariat som skal håndtere administrering av stevner
- Bedre formulert og detaljert informasjon til stevneinvitasjoner
- Det skal brukes dags-kode og spilles inn videoer kl. 09.00 – 12.00 på stevnedagen
- Stevne bedømmes og gjennomføres fra kl. 12.00 til finalene avsluttes
- Sportdata må oppdateres i henhold til Kyokushin kata-regelverk
- Det skal brukes Teams til kommunikasjon for både dommere og coacher
Det skal arrangeres fire E-stevner i 2021: februar, april, september og oktober.
Medaljer fra Pilotstevnet vil bli sendt til klubbene når administrasjon får tilgang til
kontoret (stengt for dagen på grunn av COVID-19 restriksjoner).

FKK27/20

Lauvåsen Martial Arts
Henvendelse fra Lauvåsen Martial Arts om konkurransesamarbeid (og kanskje om
grenkomite tilhørighet?)
Enstemmig vedtatt
Vedtak 27/20
Lauvåsen Martial Arts er hjertelig velkommen til å konkurrere hos FK slik
regelverket er godkjent per i dag. Det må være en prosess i forhold til flere kata
som eventuelt inkluderes i kata-listen for FK for at de skal bli riktig bedømt.
Dommerkomite vil utarbeide forslag til dette (Bo Vidar).
Neste møte tirsdag 15. desember kl. 21.00-22.00
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