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Protokoll Shotokan Grenkomité møte nr.3 2021-2022 

Tidspunkt:  Onsdag 24. november 2021 kl. 20:30-22:00 

Sted:  Online på Teams 

Deltakere:  

Karateseksjonen/JKAN  Arild Kolstad 

JKAN  Finn Hansen 

NTKF Stig Rønning 

JKAN Fredrik Pettersen 

  

 

Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara 

 
Observatør: 
 

FS Karate Jannikke Berger 

 
 
Meldt forfall: 

 Pål Erik Hansen 
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SGK 22/21 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; 
 
Vedtak 22/21 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Komitéen finner ikke at noen er inhabile. 

SGK 23/21 Økonomi  
 
Vedlagt følger regnskapsrapport for Shotokan Grenkomité oktober 2021 
(saksfremlegg 1)  
 
Vedtak 23/21 
Grenkomiteen tar regnskapsrapporten til etterretning. 

SGK 24/21 Orienteringssaker 
 

• FS 

• Oppsummering rundt JKA NM og arrangementet i Bønes Arena den 30. 
oktober 2021.  

• Endringer til JKA stevnereglement ifm klasser og alder (saksfremlegg 2) 

• Innspill til valg av dommersjef for stevner. 

• Kick-off samling i 2022. 

• Orientering rundt NM-Veka 2022 – Fjell KK  
  

Vedtak 24/21 
Grenkomitéen tar sakene til etterretning.  
Det er ønskelig med en mer spesifikk arrangementsavtale.  
JKA Stevnereglement oppdateres iht. endringer fremmet av Fredrik. 
I forbindelse med NM-veka vil det være nyttig å inngå hotellavtale allerede nå. Finn 
vil se på saken. Administrasjonen vil skaffe 3 Sportdata managers til mesterskapet. 
Tas på neste grenkomitemøte: 

• Forslag til valg av dommersjef for stevner 

• Kick-off samling i 2022 
 

SHO 25/21 Utstyrspakke for Shotokan stevner 
 
Grenkomite vurderer å bestille utstyrspakke for Shotokan stevner (saksfremlegg 3) 
 
Vedtak 20/21 
Det skal bestilles utstyr til gjennomføring av stevner i Sportdata iht. spesifikasjon. 
Utgift dekkes av prosjekt 30010. Administrasjonen innhenter tilbud.  

SHO 26/21 Utviklingsplan for dommerutvikling 
 
Denne utviklingsplanen skal beskrive retning, mål og tiltak innen dommerutvikling i 
Norges Kampsportforbund (NKF). Planen bygger på langtidsplanene som er vedtatt 
av idrettstinget og forbundstinget med de overordnete mål som er; «Flere med – 
lenger og flere nye medaljer». 
Målsettingen er at de enkelte konkurransegrener i NKF som utdanne og utvikle sine 
dommere i tråd med målsettingene og bør derfor utarbeide en utviklingsplan for 
dommerutvikling innen sin konkurransegren (saksfremlegg 4) 
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Vedtak 26/21 
Fredrik skal sende oppdatert utviklingsplan med tanke på utdanning, kurstilbud i 
regioner, kurstilbud digitalt, til høring i Grenkomiteen.  

SHO 27/21   Eventuelt 
 

• Tilskuddsordning 
Tilskuddsordning fra karateseksjonen skal være en lavterskel  
tilskuddsordning som skal hjelpe klubbene med å få medlemmer #tilbake til 
idretten 

 
Vedtak 27/21 
Arild utarbeider en søknad som skal sendes til godkjenning i FS. 
 

  
 

 Neste møte i Teams nr. 5 - 23. februar 2022 kl. 20.30- 22.00  

 

 

 

____________________                _____________________             ____________________ 

           Arild Kolstad                                  Fredrik Pettersen                               Finn Hansen 

 

____________________ 

          Stig Rønning 

 

DocuSign Envelope ID: CB206337-D5AC-4939-A8E7-9EDC625A26A8


		2021-12-02T23:59:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




