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Protokoll Fullkontakt grenkomitemøte nr.7 2021-2022 

Tidspunkt:  Onsdag 20. april 2022 kl. 20:30-22:00 

Sted:   Microsoft Teams 

Innkalte 

 
 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Kim Gibson 

 
Observatør: 

Forbundsstyret Jannikke Berger *fra kl. 21:30 

 
Frafall 

Medlem Bo Vidar Larsen 
 

 

Leder  Torbjørn Amundsen 

Medlem  Bo Vidar Larsen 

Medlem  Tommy Ottesen 

Medlem Susanne Gardøl 

Medlem  Pål Erik Hansen *fra kl. 21:00 
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FGK 15/22 20.30 
(10min) 

TA Godkjenning av innkalling, saksliste, referat fra forrige møte, 
samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Protokoll fra forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt på forbundets 
websider. 
Habilitetsvurdering.  
 
Vedtaksforslag 15/22 
Innkalling, referat fra forrige møte og saksliste godkjent. Ingen inhabile 
i noen av sakene. 
 

FGK 16/22 20.40 
(20 min) 

TA  Orienteringssaker 
 

• Informasjon fra Karate Seksjonen og FS:  
 - TA ga en rask gjennomgang av WKF-saken. 

• Utdanningsrapport – møte med FK klubber: 
 - TA vasker ut liste med FK-klubber som mangler 
trenerlisens, så følger FGK opp videre.  
 - Mye mindre frafall ved utdannede barnetrenere. 

• Felles NM – oppsummering: 
 - TA følger opp med arrangør og dommere for å få full 
rapport. 

• E-stevne Kata NC 2 – status:  
 - Avlyst grunnet kun én klubb påmeldt. KG avlyser i Sportdata 
og lager sak på nettsiden. 

 
 

Vedtaksforslag 16/22 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning.  
 

 FGK 17/22 21.00 
(5 min) 

TA Økonomi 
 

• Økonomi status per februar (saksfremlegg 1) 

Vedtaksforslag 17/22 
Grenkomiteen tar regnskapet per februar til etterretning.   
 

FGK 18/22 21.05 
(10 min) 

TA og 
BVL 

Utstyrspakke for fullkontakt stevner 

Grenkomite utarbeidet utstyrspakke for Fullkontakt stevner iht. vedlagt 
liste, ref. FGK møte 4, SF 3:  
 
Justeres til 2 PC’er, 1 printer, 2 skjermer, stativer og 1 router + kasser 
(utformet til enkel lagring inkl. plass til beslag og monteringsanordning) 
og tilhørende kabler. 
 

Vedtaksforslag 18/22 
Det skal bestilles utstyr til gjennomføring av stevner i Sportdata iht. 
spesifikasjon. Utgift dekkes av prosjekt 70100. Administrasjonen 
innhenter tilbud. 

 
FGK 19/22 21.15 TA Ting 2022 - forberedelsesarbeid til seksjonsmøter 
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Vedlagt følger saksfremlegg (nr.9) med info om forberedelsesarbeid til 
seksjonsmøtet ifm. forbundstinget. 
 
 
Vedtaksforslag 19/22 
Seksjonsstyret organiserer forberedelsesarbeidet til seksjonsmøtet og 
fordeler oppgaver internt i styret. Beretning, seksjonsavgift, valgkomité 
(og langtidsbudsjett) må være adm. ihende innen mandag 23. mai for 
å komme med i tingdokumentene. Susanne skriver beretning basert 
på tidligere utkast. 
 

FGK 20/22 21:20 
(15 min) 

 Tilbakemelding/innspill til evaluering av NM fra Tromsø KK 
 
Vedlagt følger brev fra Tromsø KK (06/04/2022) hvor klubben gir en 
oppsummering/evaluering av Felles NM.  
 

Vedtaksforslag 20/22 
FGK tar innspillene fra Tromsø KK med i i den videre 
evalueringsprosessen. Når evaluering/rapport fra dommerkomiteen 
samt arrangørklubb Bergen Karateklubb foreligger, vil FGK utarbeide 
en samlet evaluering og fremsende denne til Karatestyret for eventuell 
videre oppfølging av forhold som ligger utenfor FGKs mandat og 
kontroll. 

 
FGK 21/22 21:35 

(10 min) 
 Regional utviklingsmodell 

 
Det er etablert ansvarlige trenere i tre regioner: Øst, Nord og Sør/Vest. 
Torbjørn og Tommy har hatt møte med klubbene i region Midt, men 
disse klubbene har p.t. ikke mange nok utøvere i riktig alder/på riktig 
nivå for å kunne etablere en egen regional gruppe. 
 
Vedtaksforslag 21/22: 
Torbjørn og Tommy tar et nytt felles teams-møte for alle klubbene 
(UKE 20 / 18. mai kl. 20:30-21:30) hvor vi orienterer om ordningen og 
oppfordrer til deltakelse og oppslutning. Eventuelle aktuelle utøvere fra 
Region Midt, vil kunne få tilbud om deltakelse på samlinger i Øst eller 
Sør/Vest. 
 
 

FGK 22/22  KG/Adm Eventuelt 

 
Ref. E-post fra Dag:  
FS mangler fortsatt forslag til langtidsbudsjett fra karate.  
 

Vedtaksforslag 22/22 

Grenkomitéen godkjenner forslag til langtidsbudsjett basert på 
inntektstall fra 2022 og planlagt aktivitet. TA sender videre til 
karateseksjonen, deretter FS for godkjenning. 
 

   Neste møte nr.8 –onsdag 25.05.2022 kl. 20.30 – 21.30 i Teams 
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