Protokoll styremøte nr. 6 for Karate seksjonen 2021-2022
Tidspunkt:
Sted:

Lørdag 11. september
Orion Hotel, Bergen.

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Leder av grenkomiteen WKF

søndag 12 august 2021 start kl. 11:00
Arild Kolstad
Nils Peter Just
Line Svendsen
Torbjørn Amundsen
Tove Chatrine Børmark
Solveig Hansen Tellefsen
Hans Runar Heggelund-Morken
Geir Hjerpaasen

Norges Kampsportforbund
Forbundsstyremedlem karate

Jannikke Berger

Fra administrasjonen:
Sportssjef /saksbehandler

Dag Jacobsen

Meld forfall

KAS 17/21

Arild

Godkjenning av innkalling, samt behandle styrets habilitet.
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjent. Styret finner ikke at noen av
styremedlemmene er inhabile

KAS 18/21

Arild

Orienteringssaker
Talentutvikling og toppidrett fra 2022.
I den nye planen er det lagt opp til tettere samarbeid med klubbene og at
klubbene må ta større ansvar for utviklingen i egen klubb.
Sportssjefen har informert om modellen. Seksjonsstyret kommenterer.
Samarbeid med klubbene. Det er viktig at forbund ved sportsavdelingen
samarbeider bedre med klubbene enn slik det er i dag. Det handler både
om å lytte til klubbene og informasjon. Dette er viktig for å lykkes i videre
utvikling.

KAS 19/21

Arild

Grenkomiteens sammensetning
Ikke alle av grenkomiteene er etablert med riktig sammensetning og
kjønnsbalanse.
Vedtak
Komiteene må jobbe videre med sammensetningen for å oppfylle NIFs
regelverk og innstille kandidater til seksjonsstyrets godkjenning.

KAS 20/21

Arild

Felles NM i Bergen 2022
Administrasjonen lyser ut arrangementet på kampsport.no.
Administrasjonen undersøker om Haukelandshallen er ledig også på
søndag slik at lag-NM kan arrangeres. Det ble opprettet en
styringskomite bestående av grenkomite-lederne som har overordnet
regi-ansvar for arrangementet.
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KAS 21/21

Arild

Virksomhetsplan for karate
Med bakgrunn i den gamle virksomhetsplanen og den nye malen må hver
grenkomite begynne å utarbeide forslag til virksomhetsplan for sin gren.
Status tas opp på neste møte.

KAS 22/21

Arild

Utviklingsplan for dommere
Seksjonsstyret ber grenkomiteene om å utarbeide forslag til
dommerplaner. Forslagene tas opp på neste møte.

KAS 23/21

Arild

Forbundet søker etter kandidater til toppidrettskomiteen
Grenkomitéen for WKF vil komme med innstilling blant kandidatene som
har søkt.

KAS 24/21

Arild

Eventuelt
Nytt medlem i grenkomiteen WKF
Vedtak
Seksjonsstyret oppnevner Geir Henriksen som nytt medlem i
grenkomiteen for WKF. Grenkomiteen vil bestå av:
Geir Hjerpaasen
Tove Chatrine Børmark
Solveig Hansen Tellefsen
Nils Peter Just
Geir Henriksen
Komitéen konstituerer selv sin leder.
Varslingssak
Protokolleres i egen B-protokoll unntatt offentlighet

Arild Kolstad

Nils Peter Just

Torbjørn Amundsen

Tove Chatrine Børmark

Line Svendsen
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