Referat Fullkontakt grenkomitemøte nr.10 2019-2021
Tidspunkt: Onsdag 24 Mars 2021 kl. 20:00-22:00
Sted:
Microsoft Teams
Innkalte

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Torbjørn Amundsen
Bo Vidar Larsen
Tommy Ottesen
Susanne Gardøl

Forfall:
Medlem
Leder Karateseksjonen ‐ observatør

Svanhild Sunde
Jannikke Berger

Fra administrasjonen:
Arrangementskonsulent (referent)

Robert Hamara

FKK 7/21

Godkjenning av innkalling, saksliste, 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.
Habilitetsvurdering.
Vedtak 7/21
Innkalling og saksliste godkjent. Ingen inhabile i noen av sakene.

FKK 8/21

Orienteringssaker







Dato for forbundstinget er bekreftet og berammet til helgen 5.‐6 juni på
Thon Hotel Oslo Airport. Foreløpige saksdokumenter finnes
her; https://drive.google.com/drive/folders/17hGOOErc‐
u_5KCWHfZ8pNMHyKFoCqpy5?usp=sharing .
På seksjonsmøtene ifm. tinget vil det bli valg utifra dagens lover, da
forbundsstyret ikke legger opp til behandling av reorganisering på dette
tinget, jf. https://kampsport.no/forbund/reorganisering‐forbereder‐ny‐
horingsrunde/
I forbindelse med NC1‐10 april 2021 er det besluttet å gjennomføre et
coachmøte på en teknisk plattform som vi også ønsker å bruke på
stevnedagen for kommunikasjon mellom coacher og sekretariat.
Coachmøtet er planlagt torsdag 8 april kl. 20:00 (hvem skal representerer
dommerne ift spørsmål om regelverk?)

Vedtak 8/21
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning.
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FKK 9/91

Økonomi – budsjettet er godkjent
Artikler om tiltak i budsjettet må skrives og sendes Anne Hofmo Bjølgerud i NKF for
distribusjon til FK-klubbene, etter avtale.
Vedtak 9/21
Susanne skriver forslag til tekst og sender til Anne for distribusjon.

FKK 10/21

Klubber uten trenerlisens
NKF har vedtatt krav om at 1 person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50
medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. Les mer om
bakgrunnen for kravet her:
https://kampsport.no/kompetanse/trenerutvikling/trenerlisens/
På forbundsstyremøtet 6.-7. desember 2019 ble det vedtatt at fristen for kravet til
lisensiert trener pr. klubb utsettes til 31.12.2021. Les om utsettelsen her:
https://kampsport.no/forbund/krav-om-trenerlisens-utsettes/
Klubber uten lisen ved inngangen til 2022 vil bli nektet deltakelse på stevner og
treningssamlinger i forbundets regi, og fratas retten til å søke om tilskudd.
Vedtak 10/21
FKK v /Susanne gjennomgår listen over klubber uten lisens pr. 17.11.2020,
informerer de aktuelle klubbene om saken og mulige konsekvenser.

FKK 11/21

Stevner – e-stevner 1. halvår 2021
E-stevner første halvår var planlagt:
NC1: 20 mars utsettes til 10. april
NC2: 24 april flyttes til 29. mai

FKK 12/21

FKK 13/21

Vedtak 11/21:
NC 1 – Møte på Teams om det praktiske opplegget for stevnet 6. april.
NC 2 flyttes til 29.05.2021. Invitasjon utarbeides og lastes opp i Sportdata
umiddelbart og NKF arrangementsoversikt oppdateres.
Dommerskjorter/bekledning (ref. FKK 6/21 fra 27/1/2021
Dommerskjorter/dommerbekledning. Hvilket behov har FK Dommerkomite for
bekledning på stevner (skjorter/blazer/bukser etc.).
Vedtak 12/21
Dommerkomiteen sender forespørsel til alle registrerte dommere og aspiranter og
ber om en tilbakemelding på behov. Svarfrist på henvendelsen bør være senest –
31.05.2021 med tanke på mulighet til å bestille inn før sesongen starter høst-21.
DK sender ordredetaljene til administrasjonen for å utarbeide et bestillingsskjema.
Eventuelt
- NM-veka 2022
Arrangementet går av stabelen i uke 12 (21.-27. mars 2022).
Per nå står karate oppført med halltid i Turnhallen på Åsane Arena følgende dager:






Onsdag 23. mars kl. 16:00 – 20:00: RIGG
Torsdag 24. mars kl. 08:00 – 22:00: KONKURRANSE
Fredag 25. mars kl. 08:00 – 22:00: KONKURRANSE
Lørdag 26. mars kl. 08:00 – 16:00: KONKURRANSE
Lørdag 26. mars kl. 16:00 – 20:00: NEDRIGG
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Vedtak 13/21
Grenkomiteen støter forslag til arrangement som gjennomføres på en dag – lørdag
26. mars 2022.
Neste møte: 21.04.2021
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