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Referat fra møte nr. 10 i Shotokan Grenkomité  
Tidspunkt:  Torsdag 29. april 2021 kl. 20:00-21:00 
Sted:  Online på Teams 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

   

 
Observatør: 

   

 
Forfall: 

NSF  Tobias Skylstad Kvernebo 

Leder Karateseksjonen  Jannikke Berger  

Arrangementskonsulent   Robert Hamara 

 

Vennligst les sakspapirer så tidlig som mulig. 

Karateseksjonen/JKAN (refernt)  Arild Kolstad 

JKAN  Fredrik Pettersen 

JKAN   Finn Hansen 

NTKF  Stig Rønning 
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SHO 12/21   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 12/21 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Komitéen finner ikke at noen er inhabile. 
 

SHO 13/21   Orienteringssaker 
 

 NM-veka 2022 - status ifm. hall og gjennomføring 
 

 E-stevne Shotokan Kata NC-2. Invitasjon er på nettet i Sportdata og 
påmelding/registrering av utøvere og dommer er åpen. 
 

 Forbundstinget 2021 Del-2 
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).  
 

Vedtak 13/21 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. Grenkomiteen etterlyste invitasjon til 
NC-2 og annonsering på web. Arild kontakter adm. i morgen. Påmeldingsfrist flyttes til 
6. mai. 

SHO 14/21   Økonomi 
 
• Økonomi status per 1Q (saksfremlegg 1) 
• Budsjett 2022 (saksfremlegg 2) 
 

Vedtak 14/21 
Grenkomiteen tar regnskapet per førstekvartal til etterretning. Det finnes ikke behov 
for justering av budsjettet.  
Budsjettramme for 2022 ble enstemmig vedtatt. 
 

SHO 15/21   JKA NM  
JKA NM avvikles 30. oktober 2021. Bare en søknad fra Bjørgvin KK om NM-
arrangement ble registrert. 
 
Vedtak 15/21 
Grenkomite velger Bjørgvin Karateklubb som arrangør av årets JKA NM. 
Administrasjonen sender søknad om Fyllingsdalen Idrettshall og/eller Laksevåghallen 
til arrangement. 
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SHO 16/21   Eventuelt 

 Dommerkurs ble diskutert og komiteen ble enige om at på neste møte settes 
dato og sted for fysisk kurs. 

 Fredrik orienterte om progresjon i dommermanualen. Regnes med at arbeidet 
med den norske versjonen skulle ferdigstilles i løpet av mai 2021. 

 
Vedtak 16/21 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. 
 

   Neste møte: onsdag 26/5-2021 kl 20.00-21.00 (sender Robert ut innkalling asap) 
    
    
    


