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Velkommen 

 

Forbundstinget er det 29.de i rekken  

siden forbundet ble tatt opp  

som utvalg (den gang Norges Karate Forbund)  

i Norges Idrettsforbund i 1976. 

Etter at forbundet ble seksjonert i 1992  

har det vært to-årige tingperioder. 
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Karate seksjonsmøte 
 

 

SAK 1  Konstituering  
   

1.1 Godkjenne fremmøtte representanter  
 

Liste med fremmøtte representanter fremlegges for behandling. 

Styrets innstilling:  
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.  
  
1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte 
representanter - dirigent, referent og tellekorps  
  
Dirigent:  
Marit Pedersen foreslås som dirigent.  
  
Referent:  
Anne Hofmo Bjølgerud foreslås som referent.   
  
Tellekorps:  
Digital opptelling, tellekorps velges kun ved behov/tekniske problemer. 
  
Styrets innstilling:  
Forslag til dirigent, referent og tellekorps godkjennes.  
 
1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
Protokollundertegnere: 
Magne Skarsbø (Bergen KKK) og Jon Oswald Christensen (Lørenskog KK) velges som 
protokollundertegnere. 
 
Styrets innstilling:  
Forslag til protokollundertegnere godkjennes. 
 
1.4 Godkjenne innkallingen: 
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 19. mars 2021. 
 
Styrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes. 
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1.5 Godkjenne saklisten:  
 

1. Konstituering  

2. Behandle seksjonens regnskap 2020 

3. Behandle forslag og saker  

4. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett  

5. Innstille/velge;  

5.1 Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
5.2 Valgkomité; Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 
Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 
 
1.6 Godkjenning av forretningsorden  
  

Dirigent(er) og protokoll: 

 Seksjonsmøter/forbundsting ledes av valgt(e) dirigent(er).  
 Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er), og skal undertegnes av to valgte representanter. 
 Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot, hvem som har 

hatt ordet i sakene og hvem som er forslagsstiller. 
 Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 

representanter, og senest fem uker etter forbundstinget.  

Talerett og taletid: 
 Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.   
 Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til 

tre minutter første gang, to minutter andre og tredje gang. 
 Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
 Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 

Behandling av forslag: 

 Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt skjema. 
 Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 
 Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes.  
 Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  

Stemmegivningen: 

 Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, 
avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  

 
Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/03/Forslagsskjema-for-vedtak-seksjon.pdf
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SAK 2 Behandle seksjonens 
regnskap for 2020  

 
Seksjonens regnskap framgår på side 6-7. 

Styrets innstilling:  
Seksjonens regnskap for 2020 tas til etterretning. 

SAK 3 Behandle forslag og saker  
 

2.1 Forslag/saker som ikke angår NKFs lover  
Det har ikke kommet noen forslag/saker til behandling. 

 

SAK 4 Behandle langtidsplan og 
langtidsbudsjett 
 
Forslag til ny langtidsplan og langtidsbudsjett fremlegges på forbundstinget av forbundsstyret for 
forbundet samlet. Seksjonens langtidsbudsjett framgår på s. 8. 

Styrets innstilling:  
Langtidsplan og langtidsbudsjett tas til etterretning. 
 

SAK 5   Innstille/velge 

Innstillingene framgår på side 9. 
5.1 Seksjonsstyre  

Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

5.2 Representant til forbundsstyret 
Innstilling av representant til forbundsstyret som godkjennes av tinget 

5.3 Valgkomité 
Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Valgkomiteens forslag til nytt seksjonsstyre samt representant til forbundsstyret godkjennes. Styrets 
forslag til ny valgkomité godkjennes. 
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2. Avd.regnskap 2020 
 

 

Regnskap karate       
        
  Noter 2020 2019 
        
INNTEKTER       
        
Tilskudd 23 -323 403 -326 178 
        
Andre inntekter 24 -1 504 838 -1 817 770 
        
SUM DRIFTSINNTEKTER   -1 828 241 -2 143 948 
        
KOSTNADER       
        
Lønnskostnader 25 84 200 43 480 
        
Andre kostnader 26 172 468 178 275 
        
Reisekostnader 27 201 984 769 884 
        
Kontingenter/gaver/premier 28 28 505 145 300 
        
Tilskudd 29 316 283 543 080 
        
Forsikring m.m.   3 846 22 272 
        
SUM DRIFTSKOSTNADER   807 286 1 702 291 
        
        
FINANSPOSTER (valuta)   -973 0 
        
        
RESULTAT   -1 021 928 -441 657 

    
    

Disponeringer:    
Inngående balanse fra 2019  -735 423  
Resultat 2020  -1 021 928  
Ny egenkapital   -1 757 351  
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Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige 
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget. 

Noter til regnskapet for karate for 2020     
        

NOTE Tekst 2020 2019 
        

23 Rammetilskudd NIF -323 403 -326 178 
    -323 403 -326 178 
        

24 Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift) -1 417 422 -1 461 829 
  Påmeldingsinntekter -34 800 -247 800 
  Diverse inntekter (viderefakturerte kostnader østlandscup) 0 -13 392 
  Momskompensasjon -52 616 -94 749 
    -1 504 838 -1 817 770 
        

25 Lønn/honorar inkl. feriepenger ved kurs 71 090 37 510 
  Arbeidsgiveravgift 10 283 5 970 
  Andre personalkostnader 2 827 0 
    84 200 43 480 
        

26 Leie lokaler (halleie og lagerleie utstyr) 32 620 39 085 
  Frakt (ifm. stevner/kurs) 5 188 9 656 
  Datamaskiner/teknisk utstyr (kata system, Sportdata) 13 151 32 095 
  Utstyrsgodtgjørelse dommere 1 040 3 640 
  Fremmedtjenester kostnader arrangørklubb, Sportdata konsulent  30 705 21 638 
  Idrettsutstyr, medisinsk utstyr 35 706 19 442 
  Honorarer regionale trenere og kickoff 21 676 23 401 
  Kontorrekvisita og trykksaker (akkreditering o.a.) 5 300 17 399 
  Diverse 27 081 11 920 
    172 468 178 275 
        

27 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter  132 437 352 134 
  Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet) 69 547 417 750 
  Reisekostnader dommere WKF (inkl. internasjonalt) kr 68 829     
  Reisekostnader dommere shobu ippon kr 718 201 984 769 884 
        

28 
Kontingenter, premier /gaver (Nordisk, pokaler, kick-off, 
Sportdata) 28 505 145 300 

        
29 Tilskudd til klubber 316 283 543 080 
        

 

 

 

 

 

 

 



Seksjonsmøter og forbundsting 2020 

8 
 

4. Langtidsplan/-budsjett 
 

Sak 4.1 Langtidsplan 

Forbundsstyret fremlegger forslag til ny strategiplan. Planen bygger direkte på 
Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal», jf. 
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/    

Virksomhetsidé, visjon og verdier videreføres uendret fra forrige langtidsplan. 

Se saksdokumentene til forbundstinget! 

 

Sak 4.2 Langtidsbudsjett 

Seksjonens rammebudsjett inngår i forbundets totale rammebudsjett som følger av 
saksdokumentene til forbundstinget.  

  Rammebudsjett 
  2021 2022 

Inntekter     
Tilskudd        (487 129)       (415 000) 
Andre inntekter     (1 572 956)    (1 379 500) 
Sum Driftsinntekter     -2 060 085     -1 794 500  

Kostnader     
Andre Kostnader       1 300 000       1 150 000  
Reisekostnader          410 000           475 000  
Tilskudd       1 360 000       1 160 000  
Sum Driftskostnader      3 070 000       2 785 000  
Resultat  1 009 915      990 500  

Seksjonens egenkapital er kr. 1.757.351,- så seksjonen må «låne» penger av forbundets frie 
egenkapital for å ha dekning for budsjettene. 

Budsjetter på prosjektnivå til orientering 

Prosjektbudsjett 2021: 

WKF;    https://drive.google.com/file/d/1zoKFoG4Gep0vf-gi6zZIB2CWQIWnJlfK/view?usp=sharing  

Fullkontakt;  https://drive.google.com/file/d/11BnMl5ug9yW9ThVot_fMKV3ogJTFGRyY/view?usp=sharing  

Shobu ippon;  https://drive.google.com/file/d/1yx1AozTPMl0sYbWh3_fz7fwPAXFWbY4t/view?usp=sharing   

Prosjektbudsjett 2022: 

WKF;    https://drive.google.com/file/d/1XHAiDIJ1tWzDcVF9VFB025ONNJ2doFxA/view?usp=sharing  

Fullkontakt;  https://drive.google.com/file/d/1YmxcGXVsWfDHs_b5lqIRjnkOQMZ0yvCE/view?usp=sharing  

Shobu ippon;   https://drive.google.com/file/d/1M-HajIGCQdXcin0OUujIykb7wSIC6iov/view?usp=sharing  

 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
https://drive.google.com/file/d/1zoKFoG4Gep0vf-gi6zZIB2CWQIWnJlfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11BnMl5ug9yW9ThVot_fMKV3ogJTFGRyY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yx1AozTPMl0sYbWh3_fz7fwPAXFWbY4t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XHAiDIJ1tWzDcVF9VFB025ONNJ2doFxA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmxcGXVsWfDHs_b5lqIRjnkOQMZ0yvCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-HajIGCQdXcin0OUujIykb7wSIC6iov/view?usp=sharing
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Note fra seksjonsstyret for karate ang. budsjett 2021 og 2022 for 
karateseksjonen:  

 
I budsjett for karateseksjonen for 2021 og 2022 er det et overforbruk som samlet overstiger 
egenkapitalen (EK) i seksjonen. Dette fordi 2021 er inkludert underforbruk i regnskap fra 2020. 
Budsjettet for 2022 er inkludert inntektsoverføringer fra 2021 budsjettet hvor utgiftssiden og 
gjennomføring av de fysiske aktivitetene er sterkt påvirket av Covid-19 situasjonen. Grunnet tregere 
åpning av aktivitet enn forventet anbefaler seksjonsstyret at 2021 budsjettet blir revidert slik at ikke 
2021 og 2022 overgår samlet EK. I juni er det forventet at man vet mer normalsituasjon i samfunnet 
og får bedre oversikt over forbruket for 2021 hvorpå det vil være lettere å revidere budsjettet. 
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5. Valg 
 

5.1 Seksjonsstyre  
Valgkomiteens innstilling; 

Seksjonsleder  Jannikke Berger  Bergen karate kampsport klubb  

Nestleder  Arild Kolstad   Lura KK samt Åsane KK 

Styremedlem  Line Svendsen   Gandsfjord KK 

Styremedlem  Torbjørn Amundsen  Lørenskog karate klubb 

Styremedlem  Monessa Tørge  Stavanger KK 

1. varamedlem Espen Nordal   Bergen Ikita karate klubb 

2. varamedlem Solveig Tellefsen  Vågsbygd karate klubb 

 

Som styremedlem får man tillit til å jobbe for helheten og representerer kun seg selv, ikke sin klubb, 
(stilarts)gruppering(er) eller andre. Seksjonsstyret skal være garantisten for at de internasjonale 
forpliktelsene til WKF etterleves. 

 

Valgkomiteen har bestått av: Svanhild Sunde (leder), Bo Vidar Larsen, Vidar Mjånes og Gunn Hauge 
Voster (vara). 

 

Kortfattet biografi om hver person som er innstilt kan leses på de neste sidene >> 
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Jannikke Berger  Arild Kolstad 
 

Som utøver innen kampsport har Jannikke primært 
vært aktiv innen fullkontakt karate, samt 2år med 

brasiliansk jiu jitsu (Australia), men har vært innom 
seminarer for flere karate stilarter og typer 

kampsport. Begynte å konkurrere regionalt i 
WUKO (WKF) karate før det ble fullkontakt 

internasjonalt. Hun satt i styret til 
Kampsportforbundet Region Vest fra 2005 til 

forbundet ble sentralisert i 2009. I perioden 2005-
2017 var Jannikke en del av forbundets faggruppe 
for trenerutdanning, og holdt kurs fra Stavanger i 
sør til Tromsø i Nord. Hun tiltrådte som ressurs i 
karateseksjonen i 2014 som styremedlem, som 

nestleder i 2016 og leder fra 2018.  
I 2020 var Jannikke med i mentorprogrammet for 
kvinnelige ledere i regi Norges Idrettsforbund, og 

har tidligere tatt NIH’s organisasjonskurs.  
 

I næringslivet har hun mange års erfaring fra SMB 
til konsern med globalt nedslagsfelt. Ledererfaring, 

med spisskompetanse inne økonomistyring, 
markedsføring og salg, samt tilkomst teknikk 

offshore. Bransjeerfaring fra reiseliv, shipping, olje 
& energi, foto, og IT. Diverse styreverv. Vært i 

ledergruppe for endringsledelse og 
kvalitetssertifiseringer som ISO9001:2015, Achilles 

JQS, FPAL og EPIM. Per april 2021 er Jannikke 
selvstendig næringsdrivende og leverer tverrfaglige 

konsulenttjenester.  

  
Er utdannet Sivilmarkedsfører fra BI og Norges 

Markedshøyskole. Allsidig arbeids- og 
ledererfaring. Jobber i dag i egen bedrift i 

Bergen. 
 

Foruten en meget kort karriere i Etne 
Karateklubb midt på 80-tallet har Arild daglig 

fulgt opp sine døtre i karatemiljøet siden 2001. 
Har opparbeidet seg bred og allsidig kompetanse 

og erfaring innenfor karatemiljøet gjennom en 
glødende interesse for "idretten", ulike 

styreverv, klubbdrift, oppstart av avdelinger og 
klubber og ikke minst på arrangementssiden 

både nasjonalt og internasjonalt. 
 

Idrettsverv: 
Styremedlem/styreleder, Lura Karateklubb i 

Sandnes 2007 - 2019 
Styreleder, Åsane Karateklubb i Bergen 2019 -  

Nestleder, Karateseksjonen 2018 -  
Leder, Shotokan Grenkomité 2019 - 

Arrangementsleder for JKA EM i Stavanger i 
2019. 

Arrangementsleder for JKA Open i Sandnes fra 
2009-2018 

Arrangementsleder for JKA VM i Stavanger i 
2023. 

 
“Vi kommer veldig langt med å snakke med 

hverandre”. 

Motivasjon for verv i forbundet: 
 

Likeverd og Idrett for alle hele livet.   
  

 Likeverd, rettferdighet, gjensidig respekt og 
Idrett for alle. 
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Torbjørn Amundsen  Line Svendsen  Espen Nordal 
 

Torbjørn startet å trene karate i 
Lørenskog karateklubb i 1982. De 

første årene trente og konkurrerte 
han på regionalt og nasjonalt plan 
innen WUKO (nå WKF), men gikk 

senere over til å konkurrere 
nasjonalt og internasjonalt 

innenfor fullkontakt Kyokushin.  
Torbjørn er  fortsatt i aktiv trening  
Mesteparten av tiden tilbringes i 

egen klubb, men han har også 
brukt tid på å trene i andre 

klubber/med andre stilarter for å 
lære, og er i tillegg en engasjert 

instruktør i Lørenskog karateklubb. 
 

Torbjørn ble med i 
Fullkontaktkomiteen i 2014, og 

overtok etter hvert som leder; et 
verv han fortsatt har. Torbjørn ble 
valgt inn i karateseksjonens styre 

ved forrige ting, i 2018.  
 

Torbjørn har styre- og ledererfaring 
fra næringslivet, som mangeårig 

partner i et stort advokatfirma og 
daglig leder i et stort 

regnskapsførerfirma; i begge roller 
arbeider han tett opp mot 

utenlandske virksomheter, og 
deres norske kunder. Gjennom 

dette arbeidet har Torbjørn utviklet 
god kulturforståelse og evner å 

sette seg inn i, forstå, og forholde 
seg til andres fortolkningsrammer. 

 

  
Line startet å trene karate i 

Gandsfjord karateklubb i 2002. I 
klubben har hun vært aktiv som 
instruktør og styremedlem. Line 

trener primært fullkontakt og har 
deltatt på stevner som utøver, 

coach og dommer.  
 

Line er en pådriver for økt samhold. 
Hun har arrangert en rekke 

regionale og nasjonale samlinger 
og stevner for kampsportsutøvere i 

alle aldre. 
 

Hun ble valgt inn som 
styremedlem i 

karateseksjonsstyret under 
karatetinget i 2018 

 

  
Espen startet å trene karate i 

1986.Hovedfokuset har alltid vært å 
ha høy kvalitet i utførelsen av 

karate, noe som har gjenspeilet seg 
med over 13 år som aktiv 

konkurranseutøver internasjonalt i 
både kumite og kata. Espen er i 

tillegg gradert til 6. dan wado ryu og 
WKF. 

  
Espen har alltid vært en pådriver i 

egen klubb, hvor han har vært 
hovedinstruktør i mer enn 20 år og 
er det fortsatt. I tillegg har Espen 
vært styreformann i en rekke år. 

Innenfor stilartsutvikling har Espen 
også vært med på å bygge opp 

stilartsorganisasjon i Norge, og har 
gjennom organisasjonen hatt ulike 

nasjonale verv. I 2018 ble Espen 
valgt inn som vararepresentant til 
karateseksjonen i 2018. Han ble 

deretter med som medlem i 
grenkomite for WKF og har siden 
2020 vært leder for grenkomite 

WKF. 
  

Espen er utdannet siviløkonom fra 
NHH og arbeider som leder 

innenfor Norges største 
finanskonsern, noe som han har 

gjort i mer enn 15 år. Gjennom sitt 
arbeid har Espen gjennomført en 
rekke ulike lederkurs og holder nå 

på med avslutning på en 
mastergrad i ledelse. 

  
Som person er Espen svært 

oppfattet av å lykkes sammen med 
andre, inkludering og å få frem det 

beste i alle.  Som leder får Espen 
gode tilbakemeldinger på å lytte til 

andre og å skape medvirkning rundt 
organisasjonsmål 

 
 

Motivasjon for verv i forbundet: 
 

Livslang idrett – bredde og 
topp. 

  
Likeverd, samhold og gjensidig 

respekt.  Idrett for alle. 
 
 

  
Skape mulighet for livslang 

trening og idrett for alle. 
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Monessa Tørge  Solveig Tellefsen 
 

Startet å trene karate i 2002 ved Stavanger 
Karate Klubb og har vært en del av det Norske 
landslaget i 6 år. Har representert Norge i flere 

mesterskap og flere ganger Norgesmester. Var en 
del av Olympiatoppens satsning mot OL 2016. Er 
utdannet grafisk designer og jobber som senior 

designer/Art Director og Content/SoMe ansvarlig 
hos Active Brands i merkevaren Dæhlie 

Sportswear. I forbindelse med den kompetansen 
har hun vært en bidragsyter til 

kampsportsforbundet, og det kommende 
nordiske mesterskapet Norge skal arrangere. 

Ellers har hun et verv som styremedlem i 
borettslaget sitt.   

 

 Jeg begynte med karate i Kristiansand Karate 
Club som fjorten åring i 1981 under ledelse av 

Gunnar Nordal. Her begynte jeg tidlig og 
interessere meg for konkurranse, og da spesielt 

kumite. Dette utviklet seg til mange år på 
landslaget, under ledelse av Martin Burkhalter, 

og som ga meg mange flotte minner, 
opplevelser, og vennskapsbånd som igjen 

resulterte i flere nasjonale og internasjonale 
plasseringer og medaljer. Jeg trente og 

konkurrerte aktivt fram til jeg var 22 år, hvor jeg 
da gikk over til å studere til sykepleier med 
videreutdanning som rehabiliterings spl og 

videreutdanning innen for ledelse. Til daglig 
Jobber jeg nå som avdelingsleder i den 

kommunale hjemme tjenesten. Etter mange år i 
arbeidslivet og borte fra karate i godt og vel 28 
år, gjenfant jeg plutselig karate igjen, i en alder 

av 50 år. Så i dag stortrives jeg, med 
ungdommelig pågangsmot og iver, med å trene 

karate igjen, nå sammen med min datter, i 
Vågsbygd Karate Klubb under ledelse av Terje 

Årdal. Mitt ønske nå og fremover for karaten er 
å motivere unge til å se karate som en idrett 

man kan få mange gode og minnerike 
opplevelser med. Både når det gjelder 

konkurranse innen kamp og kata. Men også 
skape gode relasjoner med andre som har de 
samme interesser, såvel lokalt på klubb plan, 

men også nasjonalt. 
Motivasjon for verv i forbundet: 

  
Likeverd, samhold og gjensidig respekt.  

Idrett for alle. 

  

 

 

5.2 Representant til forbundsstyret 
Valgkomiteens innstilling;     Jannikke Berger, BKKK 
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5.3 Valgkomité 
Seksjonsstyrets innstilling 

Leder    Svanhild Sunde  Trondheim karate klubb 

Medlem   Terje Årdal   Vågsbygd Karateklubb 

Medlem   Finn Hansen   Os Kobudokan Karate Klubb 

Varamedlem   Nils O. Dybsland  Bergen Karate Klubb 

 

Begrunnelse for innstilling: De nominerte gjenspeiler de forskjellige grener innen karate. 
Leder stiller til gjenvalg, hvilket er viktig for god kontinuitet. Alle har et godt nettverk i sine 
respektive grener.  

 

  

Oversikt over tillitsvalgte, ansatte og æresmedlemmer/hederstegn innehavere finnes 
bakerst i saksdokumentet for forbundstinget. 
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