
 

 
PROTOKOLL – STYREMØTE I KARATESEKSJONEN    

NR. 04 – 2006/2008 
 
STED:  Bygdø Idrettshall, Bygdøy Oslo  

    
DATO: Lørdag 27.januar 2007 kl.12.00 -16.00  
 
 
DELTAKERE:   

 Kjell Sivertsen Leder   
 Odd Arne Hagen  Nestleder  
 Harald Bauck Styremedlem 
 Vigdis Nerheim  Styremedlem 
 Eva Brænd  Varamedlem (Styremedlem i møte) 
   
 Fra Kampsportstyre: 

Trond Berg  
 
President (30 min) 

 Fra adm.: 
Dag Jacobsen 

 
Sportssjef (30 min) 

     
MELDT 
FORFALL: 

 
Ingrid B. Dalheim 
Åsmund Pedersen   

 
Styremedlem 
Varamedlem (dommer på stevne) 

 
 
SAK 25  REFERAT FRA SIST MØTE   

Protokoll fra styrets møte nr.03 er godkjent pr. e-post og bekreftes på møtet ved 
undertegning. 
 

VEDTAK 25  Referatet ble bekreftet med undertegning    
 
 
SAK 26  ØKONOMI 

Budsjettet er godkjent. Periodisering og detaljering gjenstår. 
   Regnskap pr.22.12.06 viser et overskudd, men et mer korrekt regnskap kommer 

i nærmeste framtid. 
 

VEDTAK 26  Styret tar økonomien til etterretning     
 
SAK 27  ORIENTERINGSSAKER 
   Referat fra Forbundsstyremøte 8-9.desember, samt stilartsledermøte  
    
VEDTAK 27            Kjell informerte Styret i seksjonen fra disse møtene.    
 
SAK 28   INVITASJON AV VIP-GJESTER TIL KARATESTEVNER  
 
   Vi har fått forespørsel om å lage en offisiell gjesteliste som kan brukes til  

aktuelle stevner/landskamper og andre anledninger. Det kan være gamle 
landslagskjemper, internasjonale medaljevinnere, æresmedlemmer etc. 
Meningen er at arrangøren kan få denne listen slik at personene kan inviteres og 
få ekstra oppvartning dersom de kommer på arrangementet. 
 

VEDTAK 28  Styret mener følgende gjester bør inviteres: 
1. Æresmedlemmer 
2. VM og EM vinnere  

Det må være opp til arrangøren å dekke eventuelle utgifter  



 
 
SAK 29   STEVNEREGLEMENT  
   Forslag fra Geir Henriksen (E-post 22.11.06) om å slå sammen Junior, Kadett og 

Ungdoms NM. Ønsker å arrangere 2 NM helger i året. Et senior NM på våren, 
og et NM for aldersbestemte klasser på høsten(ungdom, kadett og junior).  
 
 

VEDTAK 29  Styret støtter dette forslaget. Saken oversendes Forbundsstyret for endelig 
godkjenning.     
 

  
SAK 30  SØKNAD OM DISP. FOR ALDERBESTEMMELSENE I SENIOR NM  
   Viser til søknad som er sendt alle styremedlemmene og behandling i 
   Teknisk Komité  
 
VEDTAK 30 Styret har nå oppnevnt Teknisk Komité, bestående av personer med lang 

erfaring og god kompetanse. Styret ønsker å støtte komiteens innstillinger med 
henblikk på at de dispensasjoner som blir gitt er unntakene som bekrefter 
regelen. Styret ønsker at vedtaket på Årstinget er til beste for utøverne. 

 Styret har fått bekreftet at forsikringen vil gjelde selv om det blir gitt 
dispensasjon for aldersbestemmelsene. 

 Styret godkjenner dispensasjonene, men vil følge utviklingen nøye framover. ·  
    

 
SAK 31   SØKNAD OM Å ARRANGERE JR. NM I STAVANGER 2007  
   Styret er klar over de økonomiske utfordringene vi har med 
   utgifter til dommere når stevnet blir lagt utenfor Oslo   
   I 2007 arrangeres NM senior i Bergen og hvis Jr. NM skal arrangeres i 
   Stavanger vil dette bli veldig dyrt for Seksjonen, som det ikke er tatt høyde 
   For i budsjettet.   
 
VEDTAK 31  Styret ser positivt på søknaden til Stavanger KK, men må dessverre 

avslå søknaden denne gang med begrunnelse i økonomiske forhold knyttet til 
utgifter til dommere. Budsjettet er satt opp med et NM i Oslo og et stevne utenfor 
Oslo. Hvis ikke annet kan avtales ønsker Styret at Stavanger KK arrangerer Jr. 
NM i 2008. 

 
 
SAK 32  OPPFØLGINGSSAKER  
  

 Avvikling Lov og domsutvalg og Tingperioden økes fra 2-3år. 
”Forbundsstyret ber seksjonsstyrene uttale seg om hvorvidt det kan være  
ønskelig å fremlegge forslag til tingbehandling om å avvikle lov-, doms- og  
Appellutvalg samt evt. endre tingperioden fra 2 til 3 år.”  

 
VEDTAK 32  Styret ønsker at NIF overtar lov-, doms- og appellutvalget. 

Tingperioden ønskes ikke forandret fra 2 til 3 år.”  
 

 Søknad om økonomisk støtte til lag /Kretser og regioner   
Gjennomgang og eventuelt revidering av reglementet. 

SAK 15/06  Kriterier for søknad om økonomisk støtte: Styret ønsker å vurdere dagens  
Kriterier og søknadsskjema for å se om det er behov for endringer. 
 

VEDTAK: 15/06  Styret gjennomgikk kriteriene og foreslo enkelte endringer. Harald reviderer 
 reglene og sender dem deretter ut til Styret for endelig godkjenning. 

 
 



 

 
 Karateseksjonens virksomhetsområder  

 
VEDTAK: 32 a Styret gjennomgikk aksjonsplanen i forbindelse med virksomhetsområdene. 

Hver enkelt styremedlem gjennomgår planen og kommentarer sendes Harald. 
   Velkommen til brosjyrer om Karate bes sendt alle styremedlemmer for en  

gjennomgang før trykking. 
 
 Graderingsbestemmelsene 

TK har gjennomgått graderingsreglene etter en gjennomgang som Kjell hadde 
utført etter at JKA og Wado Ryu Norge hadde gjennomgått dem.   
 

VEDTAK: 32 b Styret gjennomgikk bestemmelsene og oversender graderingsbestemmelsene til 
administrasjonen for språkvasking samt at bestemmelsene sammenholdes med 
samarbeidsavtalen. I tillegg vedlegges kommentarene som Styret hadde. 

 
SAK 33  EVENTUELT 
   Odd Arne tok opp saken med dommere til stevner og viktigheten av å ha 

nok dommere til stevnene. 
 
VEDTAK: 33 Styret ønsket at Odd Arne i samarbeid med DK framlegger en karriereplan for 

hver enkelt dommer til NM senior i Bergen. 
Kriteriene for hver enkelt dommergrad klargjøres og utlegges på dommersiden 
på www.Kampsport.no.  Alle krav finnes i Stevnereglementet under 
tilleggsbestemmelsene. 

 Odd Arne tar kontakt med Trond Søvik i den hensikt å se på utviklingen av 
dommerskolen videre sammen med Ante .  

 
 Etterskrift:   

Sakura KK har sendt inn regning for lege, sanitetspersonell på 3 stevner som de 
har vært arrangør av. I henhold til stevnereglementet skal karate seksjonen 
forestå kostnadene for lege/sanitetspersonell ved nasjonale stevner. 
Seksjonsstyret har fattet følgende vedtak pr. e-post: 
 

VEDTAK 33 a Sakura KK har fått tildelt tilskudd/støtte fra NKF karate seksjon til inndekning 
av helsepersonell ved følgende 3 stevner; 
- Landskonkurranse 29.04.2006 
- Oslo open 28.01.2006 
- Oslo open barn/ungdom 29.01.2006  
Totalt kr. 22.000,- . 
For ettertiden skal stevnearrangørers kostnader ved helsepersonell inndekkes av  
karate seksjonen ved innsending av faktura med fakturagrunnlag (kopi av 
faktiske utgifter) eller skjema for utgiftsrefusjon (medfølgende originale bilag). 
 

 
 
 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
 
 
_______________________________________ 
Odd Arne Hagen  

 
_______________________________________ 
Vigdis Nerheim  

 
_______________________________________ 
Harald Bauck 

 
_______________________________________ 
Eva Brænd 

 

  
 


