       

Referat Fullkontakt grenkomitemøte 2 2021-2022
Tidspunkt: Onsdag 20. oktober 2021 kl. 20:00-21:00
Sted:
Microsoft Teams
Innkalte

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Torbjørn Amundsen
Bo Vidar Larsen
Tommy Ottesen
Susanne Gardøl

Fra administrasjonen:
Arrangementskonsulent (referent)

Robert Hamara

Meldt forfall
Medlem

Pål Erik Hansen

1

       

FGK 12/21

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: BVL fratrådte ved behandling av sak 20/21
Vedtak 12/21
Innkalling, referat fra forrige møte og saksliste godkjent.

FGK 13/21

Orienteringssaker
x
x

Informasjon fra Karate Seksjonen og FS
Felles NM – Status (TBA)

Vedtak 13/21
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning. Bergen Karate Klubb er tildelt
gjennomføring av fullkontakt delen under Felles NM 2022.
FGK 14/21

Økonomi
x

Økonomi status per september (saksfremlegg 1)

Vedtak 14/21
Grenkomiteen tar regnskapet per august til etterretning.
FGK 15/21

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 5).
Vedtak 15/21
Dommerkomiteen trenger mer tid til å studere «Dommerutviklingsplan». Denne
saken vil bli tatt opp på neste styremøte.
Dommerkomiteen sender aktuelle dommerlister til administrasjonen.

FGK 16/21

Innspill til seksjonsplanen
Ihht vedtak KAS 14/21 Karateseksjonen og Grenkomite Lederne gjør seg kjent med
innhold i mal for seksjonsplan, og gir eventuelle innspill.
Grenkomiteledere redegjør for sine komitéer (saksfremlegg 4)
Vedtak 16/21
Innspill til seksjonsplanen sendes til karateseksjonen.

FGK 17/21

Dommergodtgjørelse
Tidligere skal det ligge et vedtak om godtgjørelse på kr 400 pr. dag.
Vi har ikke noe vedtak som går på kompensasjon for reise og eventuelt opphold.
Kostnadene ender opp hos arrangørklubb, men dersom arrangementet går i minus
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vil vi kanskje få en søknad om støtte til dekning av underskudd. Vi bør diskutere
hvordan vi skal løse dette.
Vedtak 17/21
Dommerkomiteen får i oppgave å utarbeide et fullstendig saksgrunnlag med
beskrivelse av ønsket ordning som skal fremmes og vedtas på neste møte.
FGK 18/21

Regionsmodellen for utvikling av utøvere diskuteres.
Se vedlegg; som beskriver en modell som vi i sin tid fikk innvilget støtte til, men som
senere ble satt på vent fordi de aktuelle midlene ble frosset.

FGK19/21

Vedtak 18/21
Tommy, Susanne og Bo Vidar får i oppgave å komme opp med navn på kandidater
til roller til neste møte (kandidatene må være forespurt og ha sagt seg villig).
Kandidatene skal formidles til Torbjørn slik at de kan inkluderes i saksgrunnlaget
som skal fremmes på neste møte.
Torbjørn får i oppgave å lage en skisse til en modell basert på den opprinnelige, men
hvor de økonomiske rammene må tilpasses et budsjett som er realistisk for
Fullkontakt grenkomiteen uten ytterligere tilskudd/midler. Torbjørn skal utarbeide et
fullstendig saksgrunnlag med beskrivelse av ønsket ordning som skal fremmes og
vedtas på neste møte
Facebook-gruppe
Hva skal postes, hvem skal forfatte, hvilke retningslinjer har vi for å linke til NKF
hjemmesider? Andre ting å være oppmerksom på?
Vedtak 19/21
Større innlegg kan forfattes av hvem som helst, fra komiteen eller klubber, men alle
innlegg skal godkjennes av Susanne før publisering.
Kortere innlegg blir moderert løpende.

FGK 20/21
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Klubbene fremsender betalingsdetaljer til Grenkomiteen.

Neste møte: tirsdag 16 november 2021 i Teams

_____________________
Torbjørn Amundsen

________________________
Bo Vidar Larsen

_______________________
Tommy Ottesen

____________________
Susanne Gardøl
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