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Saksliste Shotokan Grenkomité møte nr.6 2021-2022 

Tidspunkt:  Torsdag 10. mars 2021 kl. 20:30-22:15 

Sted:  Online på Teams 

Deltakere:  

Karateseksjonen/JKAN  Arild Kolstad 

JKAN  Finn Hansen 

NTKF Stig Rønning til kl. 22.00 

JKAN Fredrik Pettersen 

 

Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara 

 
Observatør: 

NKF  Jannikke Berger 
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SHO 1/22 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 1/22 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Finn fratrådte ved behandling av sak 2/22 om 
tilskudd til NM. 

 

SHO 2/22 Økonomi  
 
- Regnskapsrapport for Shotokan Grenkomité 2021 (saksfremlegg 1)  
- Budsjett 2022 (saksfremlegg 2) 
- Langtidsbudsjett 2023-2024 (saksfremlegg 3) 
- Grenkomiteen har endret klasseinndelingene i NM og i den anledning har det kommet 
flere klasser til og kostnadene til medaljer og pokaler øker. Vi pålegger dermed 
arrangørklubbene flere utgifter. På den annen side er jo håpet at vi får flere startere og på 
den måten høyere inntekter for arrangørene. Oppveier det ene det andre eller er det 
behov for å endre tilskuddet? (saksfremlegg 4) 
- Arild har sendt "søknad" / saksfremlegg til FS om lavterskeltilskudd #Tilbake til idretten 
(saksfremlegg 5). 
 
Vedtaksforslag 2/22 
Grenkomiteen tar regnskapsrapporten til etterretning.  
Justert og godkjent budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2023-2024 sendes til 
karateseksjonen.  
Grenkomiteen justerer tilskudd til årets NM til kr. 125 000.  
Søknad om lavterskeltilskudd sendes til FS. 
 

SHO 3/22 Orienteringssaker 
 

• FS 

• Orientering rundt NM-Veka 2022 – Fjell KK 

• NM gjennomføringen – oppdatering av finaleoppsett i invitasjonen. 

• E-stevne Kata Shotokan Superfinaler:  
- Trekning - den med flest poeng møter den med minst poeng (nr1 møter nr4 og 
at nr2 møter nr3).  
- Det deles ut 2 bronsemedaljer 

• WKF-situasjonen og hvordan denne påvirker oss. 

• Katavideoen og kumitevideoen  

• Oppdatering av hjemmesidene til kampsport.no: Shobu Ippon - Norges 
Kampsportforbund  

Vedtak 3/22 
Grenkomitéen tar sakene til etterretning. 
Finaleoppsettet i NM påvirkes av NRK og må tilpasses sendetiden vi får tildelt. 
Hjemmesidene er oppdatert. 
Kata- og Kumitevideoene publiseres på nettsiden til Kampsportforbundet.  
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SHO 4/22 Utviklingsplan for dommerutvikling 

Fredrik presentert oppdatert utviklingsplan for dommere med tanke på utdanning og 
kurstilbud fremover. Se vedlegg (saksfremlegg 6). 

Hva kan vi gjøre for å øke dommerutviklingen for de dommerne utenfor JKA Norway 
systemet? Samling?  

Vedtak 4/22 
Fredrik vil gjennomgå og oppdatere dokumentet slik at det er klart for godkjenning på 
neste møte i april. 
 

SHO 5/22 Arrangementssøknad og tildeling arrangement. 
 
- JKA Open Øst 
Stange Karateklubb har søkt om å få arrangere JKA Open Øst 2022. Stange Karateklubb 
er eneste søker (saksfremlegg 7). 

 
Vedtak 5/22 
Stange Karateklubb tildeles arrangementet JKA Open Øst 2022 som arrangeres lørdag 
23. april 2022.  

 
SHO 6/22 Kick OFF 2022 

 
Vi har tidligere arrangert Kick-off for de høyest graderte utøverne innenfor vår gren med 
stor suksess. Hensikten med arrangementet har vært å bli bedre kjent med hverandre på 
tvers av stilartsorganisasjonene. Siden forrige arrangement i 2020 har det skjedd mye, 
med pandemi og blant annet en opprivende konflikt innenfor JKA Norway. Bør kanskje 
kick-off arrangeres i et annet format for å unngå ytterligere konflikt? 

 
Vedtak 6/22 
Grenkomiteen ønsker å arrangere årets Kick-Off i september. Detaljer avtales på neste 
møte i april.  

 
SHO 7/22 Valg av dommerleder til stevner. 

 
Det er etterlyst prinsipper ved valg av dommerleder til stevner i regi av NKF. 
 
Vedtak 7/22 
Denne saken tas sammen med dommerutviklingsplanen på neste møte i april.  
 

  
Neste møte i Teams nr.7 - 26. april 2022 kl. 21.30 - 22.30 
 

 

___________________                _____________________             ____________________ 

           Arild Kolstad                                  Fredrik Pettersen                               Finn Hansen 

 

____________________                                  

          Stig Rønning    

DocuSign Envelope ID: 5F28673F-44C7-42C3-8F79-246510AE4688


		2022-03-21T01:50:40-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




