Referat for Shotokan Grenkomité nr.1 2021-2022
Tidspunkt: Torsdag 26. august 2021 kl. 20:30-22:00
Sted:
Online på Teams

Deltakere:
Karateseksjonen/JKAN
JKAN
JKAN
NTKF

Fra administrasjonen:
Arrangementskonsulent (referent)

Arild Kolstad
Fredrik Pettersen
Finn Hansen
Stig Rønning

Robert Hamara

Observatør:

Meldt forfall:
Forbundsstyrerepresentant karate

Jannikke Berger
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SHO 1/21

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt
behandle komitéens habilitet og saker til eventuelt
Møtet er varslet via e-post. Referatet fra forrige møte ligger på nettsiden.
Habilitetsvurdering;
●
●

Er det forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan antas å
svekke, vedkommende upartiskhet/objektive vurderingsevne?
Er det forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik
at vedkommende upartiskhet/objektive vurderingsevne er svekket?

Vedtak 1/21
Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra forrige møte ble godkjent. Det var
ingen saker til eventuelt. Komitéen finner ikke at noen er inhabile.
SHO 2/21

Økonomi pr. juli 2021
Vedlagt følger regnskapsrapport og hovedbok for Shotokan Grenkomité juli 2021.
Grenkomitéen oppfordres til å sette seg inn rapporten og melde fra om eventuelle
feil eller mangler.
Vedtak 2/21
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning.

SHO 3/21

Revidere aktivitetsplan og budsjett 2021-2022
Pandemien er på hell og fysiske aktiviteter lar seg etterhvert gjennomføre. I den
anledning må man se på hva som faktisk lar seg gjennomføre i 2021 - 2022.
Seksjonsstyret ber grenkomiteene om å revidere budsjett og aktivitetsplaner for
2021 og 2022.
Vedtak 3/21
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. Grenkomiteen har ikke behov for
budsjettrevidering per dags dato.

SHO 4/21

Aktiviteter 2021-2022
Planlagte aktiviteter for 2021-2022 i regi av grenkomitéen og NKF.
2021
11/09 - NC 3: E-stevne kata. Digitalt.
25/09 - JKA-Open, Fjell KK
30/10 - JKA-NM: Arrangørklubb Bjørgvin Karateklubb
13/11 - NC 4: E-stevne kata. Digitalt.
04/12 - Superfinaler: E-stevne kata. Digitalt.

2022
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26/3 - JKA-NM i forbindelse med NM-VEKA: Arrangørklubb???
23/4 - JKA-Open, Øst: Arrangørklubb???
29/10 - JKA-Open, Vest: Arrangørklubb???
NB! Alle klubber og idrettslag som skal arrangere stevner i regi av NKF må være
sertifisert som Rent Idrettslag. Ref. sak om Rent Idrettslag.
Vedtak 4/21
Grenkomitéen tar aktivitetsplanen til etterretning. Aktivitetene opprettes i
Sportdata.
SHO 5/21

Rent Idrettslag
Norges Kampsportforbund er Rent Særforbund, og for å styrke antidopingarbeidet
har vi innført at alle klubber som skal være stevnearrangør må være Rent
Idrettslag.
Det oppfordres til at alle klubber tilsluttet NKF uavhengig om man er arrangør eller
ei gjennomfører Rent Idrettslag.
Vedtak
Grenkomitéen påser at arrangørklubber i regi av NKF har gjennomført Rent
Idrettslag.

SHO 6/21

Møteplan 2021 - 2022
Forslag til møteplan:
Møtene er satt opp som digitale. Noen møter kan være fysisk, men det oppfordres
til å velge digitalt i Teams.
SGK nr 2 - 22. september 2021 kl. 20.30-22.00
SGK nr 3 - 20. oktober 2021 kl. 20.30-22.00
SKG nr 4 - 24. november 2021 kl. 20.30-22.00
SKG nr 5 - 23. februar 2022 kl. 20.30-22.00
SGK nr 6 - 27. april 2022 kl. 20.30-22.00
Vedtak 6/21
Grenkomitéen tar møteplanen til etterretning.

SHO 7/21

Dommerreglement
Dommerreglementet er nå oversatt, kvalitetssjekket og klar for publisering på
kampsport.no
Vedtak 7/21
Dommerreglementet er vedtatt og skal publiseres på NKFs nettsiden.

SHO 8/21

E-kurs for tillitsvalgte
Det viktig at alle tillitsvalgte gjennomfører NKF sine e-kurs.
Velkommen som tillitsvalgt
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1013
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Lov for Norges Kampsportforbund
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1041
Innføringskurs i organisasjons normer
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1035
Man får kursbevis for hvert enkelt kurs og kommer på idretts CV til den enkelte.
Når man har gjennomført alle tre e-kursene får man kompetansebevis på at man
er tillitsvalgt
Kampsportforbundet og det kommer på idretts CV.
Vedtak 8/21
Grenkomitéen tar sakene til etterretning.
SHO 8/21

Orienteringssaker
●
NM og Kongepokal 2022
●
NM-veka 2022 (25-27. mars 2022)
●
NC-3 E-stevne som starter 11. september 2021
Vedtak 8/21
Grenkomitéen tar sakene til etterretning.

Neste møte i Teams: onsdag 22. september 2021 kl. 20.30-22.00

Arild Kolstad

Fredrik Pettersen

Finn Hansen

Stig Rønning
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