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Protokoll styremøte nr. 9 for Karate seksjonen 2021-2022 

Tidspunkt:  28. oktober 2021 klokken 20:30-22:15 

Sted:                 Teamsmøte  

Leder  Arild Kolstad 

Nestleder  Nils Peter Just 

Medlem  Line Svendsen 

Medlem  Torbjørn Amundsen til klokken 21:00  

Medlem Tove Chatrine Børmark 

Varamedlem  Solveig Hansen Tellefsen 

Komitemedlem WKF Geir Hjerpassen 

 

Norges Kampsportforbund 

Forbundsstyremedlem karate  Jannikke Berger  

 
Fra administrasjonen: 

Sportssjef /saksbehandler  Dag Jacobsen  

 
Meld forfall 

Varamedlem Hans Runar Heggelund-Morken 

 

    

KAS 27/21  Arild Godkjenning av innkalling, samt behandle styrets habilitet 

 

Vedtak 27: 

Innkalling og saksliste godkjent. Styret finner ikke at noen av 

styremedlemmene er inhabile  

KAS 28/21  Arild Godkjenning av kongepokal komiteen  
Det er nedsatt kongepokal komite både til Shobu Ippon og WKF 
Vedtak 26/21 

KAS 29/21  Arild  Status på bodykarate  
 
Vedtak 29: 
Line Svendsen og Tove Børmark skal til neste møte utarbeide en  
statusoversikt.  

KAS 30/21  Arild  Status på karate NM 2022  
NM arrangeres i Haukelandshallen og NRK kommer til 
Haukelandshallen. WKF mangler pr. i dag arrangørklubb. 
 
Vedtak 30: 
Arrangørmanualen sendes til lederne for grenkomiteene og Arild 
initierer møte mellom Bergen Karateklubb og Fjell Karateklubb. 

KAS 31/21   Arild  Status utviklingsplan dommere   
Grenkomiteene arbeider med utviklingsplanen.  
Taekwondo arbeider med å legge sin dommerutdanningen over til E-
læring.  
 
Det arbeides med en felles sikkerhetskurs som e-læring for 
kampledere av kamper hvor man kan vinne på knockout. 

KAS 32/21  Arild  Status virksomhetsplan karate  
Grenkomiteene arbeide med virksomhetsplanen  

KAS/33/21  Jannikke Status fra forbundsstyremøte  
Forbundsstyret skal behandle disiplinærsaken fra grenkomiteen i 
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WKF. 
-Topp idrettskomitéen og internasjonal komite er slått sammen og  
  forbundsstyret har nedsatt en komite etter forslag fra seksjonene.  
- Siden kjønnsfordelingen ikke er oppfylt må søke NIF om opprettelse. 
- Det kommer ny søknadsordning med søknadsfrist 1. desember. Her 
 

KAS 34/21  Arild  Innspill fra klubber på nytt forslag for karate VM 
Det har foreløpig ikke kommet noen tilbakemeldinger fra klubbene, 
med de nordiske landene har kommet med tilbakemeldinger.  
 
Vedtak 34: 
Grenkomiteen skal komme med sin innstiling på grenkomitemøtet 4. 
november 

KAS 35/21  Arild  Eventuelt  
● Neste styremøte som skal arrangeres 14. desember flyttes til 

nordisk mesterskap i Stavanger 26-27 november. 

Seksjonslederen kommer med forslag til tidsprogram. 

 

● Hvordan kan man forberede arrangørplanen slik at blir enklere 

for klubbene i distriktet til å arrangere konkurranser. 

Seksjonen vurderer en høring.  

 

● Grenkomiteene vi se på en felles støtteordning for klubbene   

 

● Seksjonsstyret ber administrasjonen å se om det finnes 

betalingsløsninger hvor man kan betale påmeldingsavgiften til 

konkurranser ved påmelding. 

 

● Det skal arrangeres nordiskmøte i forbindelse med Nordisk 

Mesterskap og Geir Hjerpaasen skal delta. Saker som skal 

behandles skal behandles på grenkomitemøte 4. november.  

    

 
 

 

Arild Kolstad                                  Nils Peter Just                                         Line Svendsen 

 

 

Torbjørn Amundsen                    Tove Chatrine Børmark                          Solveig Hansen Tellefsen   
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