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Protokoll grenkomite møte nr. 7. for 2021-2022 

Tidspunkt:  torsdag 4. november 2021 21:00- 22:30 

Sted:    Teams møte 

Leder  Geir Hjerpaasen  

Medlem  Nils Peter Just 

Medlem Tove Chatrine Børmark 

medlem  Solveig Hansen Tellefsen 

 
Fraværende: 

Medlem   Geir Henriksen 

 
Fra administrasjonen: 

Sportssjef /saksbehandler  Dag Jacobsen  

 

 

    

WKF 18/21   Godkjenning av innkalling, samt behandle styrets habilitet 
 

Vedtak 18 

Innkalling og saksliste godkjent. Grenkomiteen finner ikke at noen av 

styremedlemmene er inhabile. 

WKF 19/21   Behandle referat fra dommerkomiteen  
 
Vedtak 19 
For å dømme internasjonalt må man delta på to regionale konkurranser, 
NM, og kickoffen hvert år.  

WKF 20/21   Behandle og godkjenne konkurranseplan og arrangørstøtte 2022 
 
Det har tatt uforholdsmessig lang tid å få på plass konkurranseplan. Det 
Grenkomiteen har opplevd det som problematisk å få dette på plass 
sammen med administrasjonen. WKF har fått ny person fra 
administrasjonen til å hjelpe WKF. Etter det har saken løst seg raskt. 
 
Vedtak 20 
Man beholder antall stevner som i årets budsjett. Man kan gi 
arrangementsstøtte på inntil kr 10.000,- for regionale konkurranser, og 
på inntil kr. 15.000 for kretsmesterskap mot søknad. Grenkomiteen vil se 
på en ordning hvor arrangører ute i distriktene kan få noe mer i støtte. 

WKF 21/21   Felles NM 2022 i Bergen  
 
Vedtak 21 
Grenkomiteen venter for å se om det kommer inn noen arrangement 
søknader før man gjør noe tiltak i forbindelse med NM.  

WKF 22/21    Tilbakemeldinger på forslaget til endring av karate VM 
 
Vedtak 22 
Grenkomiteen går inn for det samme som de andre nordiske landene har 
svart at de vil ikke vil støtte forslaget til ny organisering av VM. 
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WKF 23/21   Felles regional satsning for kumite og kata 
 
Vedtak 23 
Geir Henriksen får i oppgave om å følge opp regionasopplegget og 
komme med rapport.  

WKF 24/21   Utviklingsplan dommere 
 
Grenkomite har levert sine kommentarer på utviklingsplan 
 
Vedtak 24 
Kommentarer til dommerutviklingsplanen står slik det er kommentert.  

WKF 25/21   Virksomhetsplan for karate   
 
Vedtak 25 
Saken utsettes til neste møte  

WKF 26/21   Skal man invitere WKF klubbene til dialogmøte  
 
Vedtak 26 
Saken utsettes til neste møte  

WKF 27/21   Eventuelt  
 
Nordiskmesterskap Stavanger  
Geir Hjerpaasen representerer Norge på mesterskapet og skal delta på 
nordiske møtet.  
 
Etterord 
Denne saken har gått for raskt i møte. Denne saken vet vi alt for lite om. 
Trond Søvik har tidligere informert om at administrasjonen har mye å 
gjøre. Er det da klokt å ta dette på seg? 
 
Klager på NM  
Grenkomiteen har avist klagene og Nils Peter Just kontakter de som har 
klagd.   
 
Søknader om støtte  
Nils Peter Just gir tilbakemeldinger til de som har søkt om støtte.  
 
Bestilling av hotel og fly i forbindelse med tekniskmøte under VM 
Administrasjonen undersøker når fly og hotel ble bestilt.   
 
Vedr. dommerleder 
Grenkomiteen mener at valg av ny dommerleder ikke er strid med 
regelverket. 
https://kampsport.no/wp-
content/uploads/2016/09/Organisasjonsnormer-oppdatert-2017-2.pdf 
 
Når det gjelder klagene som har kommet inn på ny dommerleder mener 
grenkomiteen at det ikke hold i klagene og dommerlederen har full tillit 
hos grenkomiteen.  
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Grenkomite ser at det er mangelfull dokumentasjon når det gjelder 
vedtak, protokoller mm. i tidligere saker. Det er saker som er tidligere 
behandlet av forbundsstyret. Grenkomite ser det vanskelig å overprøve 
forbundsstyret. Det er også saker som ikke er formelle feil, men kun 
synsing fra enkeltutøvere. Blanding av mangelfulle vedtak, protokoller 
osv samt blanding av behandlete saker og saker det ikke er noen feil i 
gjør at saken virker uryddig og vanskelig å behandle på en god måte. 
Grenkomiteen har prøvd å ettergå sakene etter beste evne. Man har 
blant annet henvendt seg til noen internasjonale klager som er gitt uten 
at det er lykkes å få svar eller annen relevant informasjon. Av den grunn 
har grenkomiteen valgt å avslutte saken uten reaksjoner og 
dommerleder beholder sin lisens. 
 
Vedtak 27 
Grenkomiteen velger å avslutte saken uten reaksjoner og dommerleder 
beholder sin lisens. 
 
Utgifter ved dommerseminar  
Dommerlederen får dekket kostandene i forbindelse med bespising under 
dommerseminaret i Oslo.   
 
Dommerkurs over på E-læring  
Administrasjonen henter inn tilbud på å legge dommerutdanningen over 
som E-læring til neste møte.  
 
Det har kommet inn klage på dommerhonorar 
Administrasjonen undersøker hva de tidligere dommersatsene lå på, og 
hva de andre idrettene i forbundet har av dommersatser til neste møte. 
 
Samarbeid med administrasjonen 
Grenkomite synes samarbeid med administrasjonen har vært 
utfordrende. Dette gjør at saker har trukket ut i tid og saker måtte 
utsettes. 

    
 

 

Geir Hjerpaasen                                     Nils Peter Just                                           Tove Chatrine Børmark 

 

 

Solveig Hansen Tellefsen 
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