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Saksliste styremøte 10 for Karate seksjonen  
Tidspunkt:  Torsdag 28. januar 2020 kl. 21:00-22:00 
Sted:  Microsoft Teams 

Innkalte:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent)  Robert Hamara  

Organisasjonskonsulent   Daniel Sønstevold fra kl. 20.15 

 
 

Leder   Jannikke Berger 

Nestleder   Arild Kolstad 

Medlem   Anne Hovda 

Medlem   Line Svendsen 

Medlem  Torbjørn Amundsen 

Varamedlem   Kate Gry Røed 

Varamedlem  Espen Nordal 

    
KAS 1/21   Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, 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. 
 
Vedtak 1/21 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Styret finner ikke at noen av 
styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.  
 
 

KAS 2/21   Orienteringssaker 
 FS referat (publiseres sannsynligvis innen 28/1) ‐ Jannikke 

 
Vedtak 2/21 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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KAS 3/21   Besitte verv videre?  

Styret som ble valgt på tinget 2018 nå sitter på overtid. Det samme gjelder 
tillitsvalgte oppnevnt av forbundsstyre og seksjonsstyrer. Dersom noen reserverer 
seg fra å fortsatt stå i sitt verv frem til valget, ber vi om å få snarlig melding slik at 
det ev. kan legges opp til suppleringsvalg på førstkommende ting. Se brev fra 
Trond Søvik. 
 
Vedtak 3/21:  
Alle styremedlemmer vurderer og gir tilbakemelding om de ønsker å fortsette med 
frist 10.februar. 
 

KAS 4/21   Økonomi  
Budsjett 2021   
Grenkomite redegjørelser: 
- Budsjett 2021 Avd. 15 WKF 
- Budsjett 2021 Avd. 17 FK 
- Budsjett 2021 Avd. 19 SI 
 

 
Vedtak 4/21: 
Gjennomgang av de tre grenkomiteene budsjett for 2021 ble tatt til etterretning. 
Etter mottatt epost fra General Sekretæren med ny estimert inntekt og 
fordelingsnøkkel vedtatt på forbundsstyret, skal Grenkomiteene revidere 
budsjettene sine til 10. februar. 
 

KAS 5/21   NM-veka vinter 2022 
 
NM-veka vinter 2022 er tildelt Bergen/Voss med mulighet for innendørsidretter i 
Åsane Arena. Arrangementet vil gjennomføres i uke 12 i 2022 (mars). 
Administrasjonen ber Grenkomiteene å ta en vurdering på om det ønskes å legge 
Fullkontakt NM i 2022 til NM-veka og gi en tilbakemelding på dette innen 8. februar. 
Se Vegard Henriksen e-post. 
 
Vedtak 5/21 
Grenkomiteene stiller seg positiv til å delta som en del av NM-veka vinter 2022, 
med forbehold om at det blir i helgen. Alternativt at man benytter en annen hall i 
Bergen for gjennomføringen samme helg som NM-veka 2022 gjennomføres. Vi 
ønsker et felles NM for karate grenene. 
 

KAS 6/21   Arrangement status og fremdrift 
Orientering fra grenkomité ledere, med forslag til ønskede arrangement og aktiviteter som 
grenkomitelederne kan ta med videre. 
 
Vedtak 6/21 
Styret tar orienteringen til etterretning.  
 

KAS 7/21   Kongepokal 2021 (2020) 
Kongepokalen utdeles etter vedtatt rullering WKF‐SI‐FK. I 2020 skulle deles ut pokalen på 
Shobu Ippon NM, men mesterskapet ble avlyst på grunn av korona‐pandemi. Skal det 
fortsettes med rullering? Er det SI som får pokalen i år, siden de ble fratatt muligheten i 
fjor?  
 
Vedtak 6/21 
Grenkomiteledere tar en runde med sine grenkomiteer og gir en innstilling for 
kongepokal 2021 innen 10. mars. 

   Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt 
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Neste styremøte: 10. mars 2021 kl. 20.30 – 22.00 

 


