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Protokoll Fullkontakt møte nr. 8 2021-2022 

Tidspunkt:  Tirsdag 31. juni kl 21.00-22.30 

Sted:   Microsoft Teams 

Leder   Torbjørn Amundsen  

Medlem   Bo Vidar Larsen  

Medlem   Tommy Ottesen  

Medlem   Pål Erik Hansen (kom til 21.40) 

 
  
Fra administrasjonen:  

Arrangementskonsulent (referent)  Kristiane Utheim Brown  

  
Observatør:  

Forbundsstyret  Jannikke Berger (kom 21.20) 

  
 
Forfall 

Medlem  Susanne Gardøl  
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FGK 23/22 Godkjenning av innkalling, saksliste, referat fra forrige møte, 

samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 

 

Protokoll fra de to siste møtene er ikke godkjent av alle og ikke utlagt 

på forbundets websider. 

 

Habilitetsvurdering;  

 

Vedtaksforslag 23/22 

Møtet ble flyttet til 31.05 for å bli stemmeberettiget.  

Innkalling, referat fra forrige møte og saksliste godkjent.  

Bo Vidar inhabil i sak om NM. Saken tas derfor ut av dagens saksliste 

og behandles på e-post. 

 

FGK 24/22 Orienteringssaker 

 

• Fra karateseksjonen og FS 

• Utstyrspakke stevnearrangør 

• Oppdatering fra informasjonsmøte fullkontaktmøte 18. mai  

 

Vedtak 24/22 

Grenkomiteen tar sakene til etterretning. 

 FGK 25/22 Økonomi 

Økonomistatus per april se vedlegg 1 

 

Vedtak 25/22 

Grenkomiteen tar regnskapet per april til etterretning, og ønsker en 

presisering av et par utgifter. 

FGK 26/22 Trenerlisens 

Det er 6 fullkontaktklubber som ikke oppfyller kravene til trenerlisens. 

Se vedlegg 2 for oversikt. Komiteen vurderer hvordan de skal følge 

opp disse klubbene.  
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Vedtak 26/22 

Komiteen sender e-post til alle klubber som mangler trenerlisen og 

oppfordrer de til å delta på trenerkurs.  

 

 FGK 27/22 Praktisk rundt forbundsstinget  

Susanne har fullført beretningen som er sendt til karateseksjonen. 

Komiteen går gjennom praktiske forhold knytt til årets forbundsting. 

Hederstegn. 

 

Vedtak 27/22 

Komiteen gjør nødvendige avklaringer knytt til forbundstinget; 
Komiteen kontakter klubber og oppfordrer de til å delta.  

FGK 28/22 Dommerløypa 

Vedlegg 3 er en e-post fra NIF om testing av Dommerattesten. NKF 

inviteres til å stille med 5-10 personer som kan delta på testing av det 

nye verktøyet. 

Dommerattesten i Norsk idrett er mye det samme som Trenerattesten, 

men er rettet mot dommerne. Attesten er en del av Dommerløypa som 

har som overordnet mål å løfte frem dommerne i norsk idrett. Det 

planlegges å utvikle felles kursmoduler for særforbundene som kan 

implementeres i idrettenes dommerutdanninger, samt etablere felles 

plattformer for erfaringsutveksling på tvers av idrettene. Tema som blir 

diskutert som kursmoduler er fellesidrettslige; blant annet kampfiksing, 

kommunikasjon, etikk og verdi etc. Dette er et pågående arbeid der 

NIF har ansatt en person i en 40 % stilling. Kampsportforbundet 

v/administrasjonen er med i prosjektgruppen og følger arbeidet. 

Særforbundene ønskes velkommen til å dele sine tanker og erfaringer 

rundt dette etter hvert som prosjektet skrider frem.  

 

Vedtak 28/22 

Dommerkomiteen deltar på testingen av Dommerattesten, eller peker 

ut 2 andre representanter. Aktuelle personer melder seg på selv.  

 

FGK 29/22 Evaluering av NM 

I vedlegg 4 følger rapport/evaluering fra dommerkomiteen og 

arrangørklubb BKK. 
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Torbjørn Amundsen                    Bo Vidar Larsen                   Tommy Ottesen         Pål Erik Hansen 

Vedtak 29/22 

Komiteen tar tilbakemeldingene til etterretning, og sikrer at 

tilbakemeldingene blir tatt med videre i senere arrangementer. 

 

FGK 30/22 Eventuelt  

Endre ugyldig vedtak  

Vedtak 12/22 blir tolket som ugyldig da det går imot FS sitt ønske om 

å oppfylle medlemsforpliktelsene til WKF. Karatebegrepet kan derfor 

ikke tillegges til Fullkontakt/Shobu Ippon. Suspensjonen til Norge blir 

endelig behandlet på WKF-kongressen i høst, og utfallet her vil kunne 

ha betydning for dette vedtaket. Ev. saksfremlegg for 

navneendring/legge til karate i ordlyden til grenkomiteene bør 

fremmes i Forbundsstyret etter WKF-kongressen.  

Vedtak 30/22 

Komiteen gjør om vedtak 12/22 til: Komiteen fremmer sak til FS (via seksjon) 

vedr. enhetlig benevnelse Fullkontakt karate avhengig av utfallet av NKFs 

medlemskap på WKF-kongressen.  

 Neste møte nr.9 – på forbundstinget lørdag 11. juni 
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