
Norges Kampsportforbund  Epost: karate@kampsport.no 
Avdeling Karate Web: www.nkfkarate.no 
Serviceboks 1, US 
0840 OSLO 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ ULLEVÅLL 
 

Dato: Fredag 13.09.02 og Lørdag 14.09.02 
Tid: 18.00 – 21.00 fredag og 16.00-1800 lørdag 
Sted: Ullevåll/Forbundskontoret 
 

Følgende møtte:  Eskil, Kate, Rune og Yngvar. 
Fra administrasjonen:  Robert Hamara 
Fra Teknisk kom.:  Øystein Riber  (deltok under pkt. stevnepakke)   
 

Prioriterter saker: 
Saksnr Sak Ansvar/Eier 

 Generellt:  

 • Valg av referent, og godkjenning av innkalling og referat. 

Kate valgt til referent, innkalling og referat godkjent.  Styret bemerket at referat 
bør sendes ut umiddelbart etter møte.  I utgangspunktet skal referatet foreligge 
senest 1 uke etter møtet.   

Eskil 

Org 02/01 • Gjennomgang av innkommen post  

Ingen post. 

Robert 

Øk 02/01 • Økonomisk status: Kate/Robert orienterer om økonomisk status. 

Robert gikk igjennom  økonomiske situasjonen.  Sponsormidler til landslaget 
blir innbetalt i løpet av uken. 

Kate 

 Orienteringssak  

LL 02/04 • Egenandeler: Status ved Robert + tiltak for de som ikke har betalt Robert 

 Vedtak:  De utøvere som ikke betaler egenandelene innen forfall får ikke delta 
på stevner eller arrangementer i regi av Kampsportforbundet.  Dette gjelder 
både nasjonale og internasjonale stevner. 

 

Øk 02/02 • Budsjett 2002: Behandle forslag til budsjettkutt  ihht pålegg fra Gen.sek. Kate 

 Vedtak:  Kutt på kr. 15.000 tas i sin helhet på kontonr. 30050.  

TK 02/02 • Stevnepakke 2002/2003: Gjennomgang og godkjenning av stevnepakke  Eskil 

 Vedtak:  Stevnepakken vedtatt med endringer.  Se vedlegg.  

LL 02/01 • Landslaget: Orientering om status samt behandling av forslag om regioner Rune 

 Gjennomgang av status samt orientering om videre planer. 

Rune informerte om arbeidet.  Prosjekt ”EM 2006” fremlegges på neste 
styremøte.  En må sikre at endringer for eksempel ved innføring av regioner har 
en forankring i organisasjonen.  Forslaget bør sendes ut til de strørste og mest 
sentrale klubbene før endelig behandling. 

 

Org 02 • Organisasjonsstruktur. Eskil 

 - Arrangementskomite ikke i boks. Mangler leder. Orientering. 

Vedtak:  Følgende blir forespurt om å være med:  Egil Bokn og Aslak 
Nilsen.    

Kate tar kontakt med Bokn, Robert tar kontakt med Nilsen. 

- Organisasjonskomite: Status og mandat gjennomgås. Vedtak. 

Vedtak:  Organisasjonskomite nedsettes.  Arnt Inge Rollan og Arild 
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Michelsen forespørs.  Komiteen setter opp mandat og tidsplan for arbeidet. 

 

Komiteen skal primært komme med tiltak som er egnet til å få 
organisasjonen til å arbeide sammen. 

Øk 02/04 • Sponsorer/sponsormidler: Status for sponsor 2002, samt forslag til 
sponsor for 2003. Sponsorstrategi. jf oppf.dok. 

Vedtak:  Saken tas opp på neste møte. 

Kate 

Org 02/08 • Organisasjonsplan: Plan for styrets målsetninger og prioriteringer. Rune 

 Styremedlemmene fremlegger sine punkter på hva som er viktigst å prioritere 
for norsk karate i denne tingperiode. Til behandling. 

Vedtak:  Saken tas opp på neste møte 

 

Øk 02/04 • Støttekriterier: Forslag til justering av støttekriterier/frister, jf oppf.dok. Eskil 

 Vedtak:  Støttekriterier  vedtatt.  Se vedlegg.  

Oppf.Doc • Gjennomgang av oppfølgingsdokument: Orientering om status samt 
fordeling av ”eierskap” på resterende saker. Se oppf-dok.  

 

 Saker med vedtak i oppf.dok: 

- WM i Madrid: Eskil deltar på WM, forutsetningen er at der finnes midler 
som ikke er disponert.  

Eskil 

 

Org 02/10 • Møteplan/Terminlister for Tingperioden:  Kate 

 Følgende møteplan ble vedtatt: 

2002 

13 - 15. september - felles ledermøte 

15 - 16. november - i forbindelse med NM jr.  

 

2003 

23. januar - styremøte 

28 - 29. mars - i forbindelse med NM sr. 

25 - 27. april - felles ledermøte 

23 - 25. mai - felles ledermøte 

12. juni - styremøte 
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