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REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN    

NR. 03 –  2008- 2010 

 

STED:  Næringslivets Opplæringshus, Stavanger  
    

DATO:  Lørdag 22. November kl.1200 – kl. 1700. 
 
   
DELTAKERE: 

  

 Kjell Sivertsen 
Harald Bauck 

Leder 
Styremedlem 

 Eva Brænd  Styremedlem 
 Ingrid B. Dalheim Styremedlem 
 Vigdis Nerheim  1.Varamedlem  

 
 

   
   
MELDT 
FORFALL  

Odd Arne Hagen 
Linda Lund 

Nestleder 
2.varamedlem 

 Dag Jacobsen  Adm. 
        
 
   
   
SAKSLISTE :  
 
SAK  16  REFERAT FRA SIST MØTE   

Referat fra sist møte ble godkjent uten merknader. 
    
SAK 17  ØKONOMI 2008 og 2009. 
   Regnskap for 2008:  

Karateseksjonen ønsker tiltak for å komme i mål med budsjettet over en 2 års 
periode. 
Dommerkomiteen har  pr dags dato brukt opp hele budsjettet for 2008. 
Hva vil dommerkomiteen gjøre for å komme i balanse med budsjettet? 
Det er også ønskelig å vite årsak for avviket og hvilke tiltak de vil gjøre? 
Budsjettet ser greit ut ellers. Det er en økning av inntektene som er veldig 
positivt. 
 

AKSJON  Kjell ser på saken i forhold til dommerkomiteen sitt forbruk ihht.budsjett 2008 

   

Budsjett for 2009: 
Budsjettverktøyet er enda ikke mottatt. Imidlertid har vi forstått av verktøyet 
ikke gir oss større fleksibilitet hva angår å lage egne budsjettposter i samsvar 
med egen langtidsplan. 
 

  
SAK 18  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.  
 
  Det er til nå kommet inn 18 søknader for høsten 2008.   
   Styret satte fokus på kriteriene for støtte som er: 
 

• Aktiviteter 

• Rekruttering 
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• Kompetanseheving både idrettslig og administrativt. 
 

Det kom inn søknad om midler til kinoreklame. Dette har vist at det ikke har 
noen effekt og at klubbene derfor ikke bør bruke midler på dette. Framover blir 
det derfor ikke tildelt midler for kinoreklamer.  
 

VEDTAK 16  Følgende  vedtak ble fattet i forhold til søknader om økonomisk støtte: 

 

• Flekkefjord KK tildeles kr 5.000 iht søknad. 

• Lyderhorn KK tildeles kr 5.917 for utgifter ifm kinoreklame. Det tildeles 
ikke til klubbgasshuku ettersom slikt arrangement ikke tilfredsstiller krav 

om generell adgang.  

• Oslo Budo Kwai subsidieres med kr 2.500 for kompetanseheving på 
hovedinstruktør.  

• Finnsnes KK tildeles kr 5.000, betinget av at klubben sender inn 

bekreftelse på at arrangementet har funnet sted. Klubben gjøres samtidig 

oppmerksom på at både kommune og idrettskrets kan søkes om midler til 

materiellinnkjøp. 

• Satori KK subsidieres med kr 2.500 for kompetanseheving av dommer. 

• Lura KK tildeles kr 1.000  i rekrutteringsstøtte. Det tildeles ikke til 
klubbgasshuku ettersom slikt arrangement ikke tilfredsstiller krav om 

generell adgang. 

• Kristiansund KK tildeles kr 7.500 i arrangementsstøtte. Det kreves 
bekreftelse på at arrangementet har funnet sted.  

• Fjellsiden KK tildeles kr 4.200 etter vurdering av mangfoldig søknad. 
Tildelingen er motivert av kompetanseheving og rekrutteringsstøtte. 

• Nordås KK subsidieres med kr 2.500 for kompetanseheving på 
hovedinstruktør. 

• Fjell KK tildeles kr 2.800 samlet etter vurdering av 5 søknader. 
Tildelingen er motivert av rekrutteringsstøtte og støtte til 

kompetanseheving.  

• Trøgstad KK tildeles kr 7.500 i arrangementsstøtte.  

• Trondheim KK tildeles kr 7.500 i arrangementsstøtte.  
 

SAK 19  BROSJYRER ”VELKOMMEN TIL KARATE” 
Eva orienterte om forslaget til brosjyre. Materialet, grunnlaget for videre arbeid 
med brosjyren har for omfattende tekst. Det må utarbeidet er forslag til layout 
helt på nytt. 
Brosjyren bør være oversiktlig med lettfattende informasjon. 
 

STATUS Eva og Linda jobber videre med forslag til layout og tar kontakt med aktuelle 

kontaktpersoner. 

 
  SAK 20  KARATESEKSJONENS LANGTIDSPLAN 

 
Dommerkomiteen (DK) består av:  
Kjell Jacobsen 
Erik Støen 
Karl Henning Lund  

 
Dommerkomiteen skal jobbe med ”trener og dommerutdanning” og 
gjennomgang, revisjon og sammensetning av DK sine oppgaver. 
Odd Arne Hagen er styrets kontakt- og oppfølgingsperson mot DK sine 
ansvarsoppgaver. DK skal arbeide med å etablere dommerskolen. 
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Shobu Ippon Komiteen (SIK)  består av: 
Erik Haugen  Norges Shotokan Forbund 
Emil Clementsen Norway JKA 
Etterskrift : Fredrik Pettersen har erstattet Emil Clemetsen for Norway JKA  

 
Styrets kontakt- og oppfølgingsperson mot SIK er Eva Brænd. 
 

   Langtidsplanen bør være på sakslisten til Karateseksjonen jevnlig for å revideres 
   ved nye innspill eller andre endringer.  
 
VEDTAK 17 Odd Arne Hagen er styrets kontakt- og oppfølgingsperson mot Dommerkomiteen 

sine ansvarsoppgaver. 

  Eva Brænd er styrets kontakt- og oppfølgingsperson mot Shobu Ippon Komiteen. 

 

 
SAK 21  EVENTUELT – OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER 
 
   WKF WKC Sentrum Karateklubb Haugesund.  
 
STATUS  Saken utsettes til neste møte. 
 
    
   KARATESTEVNER I REGI AV NKF 

Styret hadde  gjennomgang av rapporten om stevne i regi av NKF.  
 

VEDTAK 18  Styret vedtok å sende dokumentet ut på høring til: 

 

-Dommerkomiteen 

-Teknisk Komiteen 

-Alle stilartsorganisasjonene 

-Shubo Ippon Komiteen 

-Fullkontaktkomiteen 
 

Frist for tilbakemelding er satt til 15 januar 2009. 

 

    

 

 

 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
_______________________________________ 
Odd Arne Hagen  

 
_______________________________________ 
Harald Bauck  

_______________________________________ 
Ingrid B.Dalheim  

 
________________________________________     ________________________________________ 
Vigdis Nerheim         Eva Brænd  
 

_______________________________________ 
Linda Lund  
 


