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Protokoll Shotokan Grenkomité møte nr.7 2021-2022 

Tidspunkt:  Tirsdag 26. april 2022 kl. 21:30-22:30 

Sted:  Online på Teams 

Deltakere:  

Karateseksjonen/JKAN Arild Kolstad 

JKAN  Finn Hansen 

NTKF Stig Rønning 

JKAN Fredrik Pettersen 

 

Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Kim Gibson 

 
Observatør: 
 

NKF forbundsstyre Jannikke Berger 
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SGK 8/22 21:30  
(5 min) 

Arild 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; 
 
Vedtaksforslag 8/22 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Komitéen finner ikke at noen er 
inhabile. Saksliste ønskes tilsendt per e-post. 

SGK 9/22 21.35 
(5 min) 

Arild Økonomi  
 
- Regnskapsrapport for mars (saksfremlegg 1)  
 
Vedtaksforslag 9/22 
Grenkomiteen tar regnskapsrapporten til etterretning.  
 
Kommentar: Administrasjonen har booket Sportdata og ikke fakturert 
arrangørklubb. Medaljer heller ikke fakturert. Kim tar det videre til 
Mari/Robert. 
 

SGK 10/22 21.40 
(20 min) 

Arild, 
Finn, 
Fredrik 
 

Orienteringssaker 
 

• FS – Arild informerte om WKF-saken 

• NM-veka 2022 – oppsummering 

• Shobu Ippon Open Øst, Stange KK - oppsummering  

• Shobu Ippon Open Vest – arrangør søkes 

Vedtaksforslag 10/22 
Grenkomitéen tar sakene til etterretning. 
Ønsker at admin booker fortrinnsvis Bønes Arena i Bergen til SI Open 
Vest. Kim har sendt inn ønske om dette, ev. Fyllingsdalen. 
  

SHO 11/22 22.00 
(10 min) 

Fredrik 
Robert 

Utviklingsplan for dommerutvikling 
 
Fredrik presenterer oppdatert utviklingsplan for dommere med tanke 
på utdanning og kurstilbud fremover. Se vedlegg (saksfremlegg 2). 

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

• Det ble sendt inn en oversikt over nye dommerlisenser til 
Robert Hamara fra Rune Magne Johannessen i forkant av JKA 
Open (saksfremlegg 3). Det reiser noen prinsipielle spørsmål 
som vi må ta stilling til:  
- Kan enkeltpersoner/enkeltklubber melde inn lisenser til 
NKF/Grenkomiteen eller skal det være forbeholdt 
organisasjoner godkjent av NKF/Grenkomiteen? 

Vedtaksforslag 11/22 

• Grenkomitéen ser på dato for å arrangere åpne 
dommerkurs til høsten. Konkretiseres ved neste møte. 

• Innsendt liste legges frem for grenkomitéen og 
godkjennes av komitéens medlemmer. 

SHO 12/22 22.10 
(20 min) 

Arild Kick OFF 2022 
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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? 
 

 
Vedtaksforslag 12/22 
Sak flyttes til neste grenkomitémøte. 

 
SHO 13/22 22.30 Fredrik Stevnegjennomføring 

Vi trenger å se på en enkel one pager om prinsipper: 

• hvem har ansvaret for trekningen?  

• hvem har ansvaret for sammenslåing av klassene?  

• hvem gjør sidesjekk av stevneinnbydelsen? 

• hvem informerer til arrangørklubb om hvem som er 
Sjefsdommer. 

• Det er Sjefsdommer som bestemmer hvem som er skikket til å 
dømme/eller ikke.  

• Det er behov for 8 dommere til hver matte. 6 stk ved kumite og 
2 stk i reserve/pause. Sjefsdommer kommer til i tillegg.  

Forslag til økonomien til hvert stevne JKA NM og JKA Open. 

• Alle stevner i regi av NKF skal budsjetteres som et null 
budsjett. Alle utgifter og inntekter skal være representert. Det 
legges ikke inn overskudd til arrangørklubb i budsjettet. 
Basert på dette vil Grenkomiteen garantere for ett eventuelt 
underskudd. Blir det mindre overskudd, les maks 5000 kroner, 
tilfaller det arrangørklubben. Overskudd utover dette tilfaller 
NKF.  

• Grenkomiteen tildeler hver arrangørklubb etter gjennomført 
arrangement en bonus som følger:  

▪ JKA Open, kroner 20000,- 
▪ JKA NM, kroner 40000,- 

• Overskudd kiosk går uavkortet til arrangørklubb. 

• Det anbefales ikke å ta inngangspenger. I så tilfelle skal denne 
type inntekt tas med i budsjettet.  

Vedtaksforslag 13/22 

 

Sak flyttes til neste grenkomitémøte. 

SHO 14/22   22:30 
(5 min) 

Arild Eventuelt 

Informasjon WKF, informert om under SGK 10/22 
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Vedtaksforslag 14/22 
 

    
Neste møte i Teams nr.8 - onsdag 1. juni 2022 kl. 21.00 - 22.30 
 

 

 

Signert: 

 

 

Arild Kolstad Fredrik Pettersen 

 

Finn Hansen Stig Rønning 
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