
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN 

 NR. 07 –2008-2010 

 
STED:    Næringslivets Opplæringshus, Forus    
DATO/ÅR:   Fredag 6. november  kl. 1700 - 2000  
 

DELTAKERE:   

Styreleder Kjell Sivertsen  

Nestleder Odd Arne Hagen  

Styremedlem Harald Bauck (referent) 

Styremedlem Ingrid B. Dalheim  

Styremedlem Eva Brænd  

1.varamedlem Vigdis Nerheim  

2.varamedlem Linda Lund  

 
SAKSLISTE 
 
SAK 36  REFERAT FRA SISTE MØTE  

   Referat fra siste møte ble godkjent og underskrevet.    
    

SAK 37  ØKONOMI 

Økonomien er svært god, og seksjonen har et stort overskudd. Dette 
skyldes at inntektene er større enn budsjettert. 

Kjell S og Robert Hamara ble gitt fullmakt til å sette opp utkast til busjett 
for 2010. Alle punkter i seksjonens Langtidsplan skal ha kontonavn i 
budsjettet. Utkastet skal mailes for høring til hele Styret, og skal 
godkjennes i møte mellom Leder og Nestleder. Styremedlemmene bes om 
å være kreative med tanke på formålstjenlig bruk av støttemidler.  

SAK 38  SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE 

   Det var kommet inn 18 søknader om økonomisk støtte. 

VEDTAK 38  Følgende  vedtak ble fattet i forhold til søknader om økonomisk støtte: 
 

Generelt: Tildelt støtte til aktiviteter utbetales når aktivitetsrapport er 
mottatt og godkjent av Kampsportforbundet. 
 
For denne tildelingsrunden: Pga svært god økonomi har styret lagt 
tildelingene noe høyere enn vanlig for de klubbene som tilfredsstiller 
kriteriene for tildeling. 
 

• Sakura KK tildeles kr 10.000 i støtte til treningsleir vinteren 09. 



• Stord KK tildeles kr 10.000 etter gjennomført treningsleir. 

• Egersund KK  tildeles kr 10.000 etter gjennomført treningsleir. 

• Satori KK tildeles kr 1.500 til videreutdanning av dommer. 

• Seiken KK tildeles kr 1.000 i rekrutteringsstøtte. 

• Trøgstad KK tildeles kr 1.500 i støtte til leie av hall for 
arrangement. 

• Tromsø KK tildeles kr 5.000 til Barnestevne i kata. Midlene tas fra 
”Aktivitetstilskudd Nord” 

• Søknad fra Tromsø KK om tilskudd til Nord-norsk Mesterskap 
oversendes Fullkontaktskomitéen. 

• Kristiansand KK tildeles kr 10.000 etter gjennomført treningsleir. 

• Fjell KK tildeles kr 1.000 i rekrutteringsstøtte. 

• Bergen KK, Lyderhorn KK og Bergen Karate og Kampsport Klubb 
tildeles støtte etter gjennomført felles juniorstevne 4. oktober.  Det 
kreves fra klubbene at de utarbeider en grundig rapport etter 
arrangementet i den hensikt å trekke erfaringene videre til samme 
type arrangement senere. Rapportens detaljeringsnivå avklares 
senere. Støttebeløpet må avklares med ADM. De tre klubbene 
kontaktes særskilt. 

• Sandefjord KK tildeles kr 5.000 i støtte for gjennomført 
juniorstevne. Midlene hentes fra ”Aktivitetsstøtte Øst”. 

• Sandefjord KK tildeles kr 1.000 i rekrutteringsstøtte. 

• Stange KK tildeles kr 10.000 til treningssamling, gitt at samlingen 
åpnes for alle medlemmer av NKF Karate. 

• Stange KK tildeles kr 1.200 som støtte til trenerutdanning 

• Sakura KK tildeles kr 10.000 til støtte for gjennomført treningsleir 
2 – 7 juni. 

 

SAK 39  DISPENSASJONER FRA ALDERSBESTEMMELSENE 

TK i Karateseksjonens Tekniske Komité fikk myndighet til å dispensere 
fra aldersbestemmelser på Tinget i 2006. På Tinget 2008 ble det vedtatt at 
Forbundsstyret skulle ha ansvaret for dispensasjoner fra 
aldersbestemmelsene for alle seksjoner. 

VEDTAK 39 Vedtaket på Tinget 2008 gjøres gjeldende også for Karateseksjonen, dvs at 
myndigheten til dispensering fra aldersbestemmelsene overføres til 
Forbundsstyret. 

 

OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER 

SAK 19  BROSJYRE ”VELKOMMEN TIL KARATE” 

Brosjyren ”Velkommen til Karate” er ferdig, og finnes på lager hos 
Kampsportforbundet. Alle klubber tilsendes noen eksemplarer, og inviteres 



samtidig til å bestille brosjyrer i det antall de måtte ønske, kostnadsfritt. 

SAK 20  KARATESEKSJONENS LANGTIDSPLAN 

Seksjonsstyrets forventninger til medlemsklubbene er distribuert på 
nettsidene, og vil bli tilsendt alle klubber i form av en plakat. 

Forslag til etiske regler for medlemmer i Kampsportforbundet er under 
utarbeidelse, og blir presenterte på Forbundsstyremøte tidlig i desember.  

Langtidsplanen er moden for revisjon, og mangler oppdatering på flere 
punkter.  

VEDTAK 20 Langtidsplanen skal revideres og oppdateres. Alle punkter i planen skal 
tildeles to faddere, som skal ha ansvar for oppdatering på sine tildelte 
områder. Planen skal presentere satsingsområder, med langsiktige mål, 
delmål og aksjoner til støtte for måloppnåelse. Revidert plan skal foreligge 
våren 2010, og skal være underlag for valget på Tinget 2010. 

 
  Som del av revideringen av Langtidsplanen skal kriteriene for tildeling av 

støttemidler til medlemsklubbene revideres slik at de blir i samsvar med de 
mål styret uttrykker gjennom Langtidsplanen. Aksjon: Linda L, Odd Arne 
H og Harald B.  

 

SAK 21 WKF ELLER WKC FOR SENTRUM KARATEKLUBB 
HAUGESUND 

Sentrum Karateklubb Haugesund, Sveio, Skudenes og Kopervik  framstår 
som medlem av to hovedorganisasjoner; WKF (gjennom Norges 
Kampsportforbund) og WKC. Dette er ikke tillatt. Klubbene har fått 
pålegg om å rydde opp i dette, noe som ikke har skjedd. 

VEDTAK 21 Karateseksjonen vil sende brev til Forbundsstyret og be om ekskludering 
av de fire klubbene. Aksjon: Linda L og Kjell S.  

SAK 25 FELLES NM 2010 FOR ALLE GODKJENTE 
KONKURRANSEFORMER 

Styret er ikke kjent med noen nevneverdige utfordringer. Det skal holdes 
møte mellom NM-komitéen, representanter fra arrangørklubbene og 
Robert Hamara 7.12.  

 

ORIENTERINGER FRA KONTAKTPERSONER TIL KOMITÉENE 

Shobu Ippon-komitéen (Kontaktperson Kjell S) har hatt avklaringsmøte 
med nøkkelpersoner i stilartsorganisasjonene og Generalsekretær Trond 



Søvik. Det ble enighet om regelverk ifm stevner og organisering av 
dommere, og dermed om rammen for videre samarbeid. 

Teknisk Komité. Kontaktperson Harald B har ikke fulgt opp komitéen, 
men lover snarlig bot og bedring. (Etter møtet er det opprettet kontakt 
mellom komité og kontaktperson).  

Fullkontaktkomitéen (Kontaktperson Ingrid BD) jobber med ledervalg.  

Stevnekomitéen. Det er opprettet kontakt mellom komitéen og 
kontaktperson Odd Arne H. 

Dommerkomitéen. Kontaktperson Eva B har ikke vært i kontakt med 
komitéen.  

SAK 40 EVENTUELT 

Junior-NM arrangeres 28.11 i Oslo. Styrets representant på stevnet blir 
Linda Lund. 

Forslag fra Robert Hamara, Rachid Amroun og Nils-Petter Wold om fire 
endringer i gjennomføring av nasjonalt og regionalt mesterskap, 
oversendes TK og DK for uttalelse. 

Kata i innledende runder i NM. Styret mener det er uheldig dersom det 
stilles krav til svært avanserte kataer under innledende runder i NM. Det er 
behov for å avklare, og ,dersom nødvendig, justere regelverket slik at det 
åpnes for mer grunnleggende kata i innledende runder. Saken oversende 
TK og DK for uttalelse. Dersom regelendringer er nødvendig, vil disse 
ikke få innvirkning på senior-NM 2010. 

Neste styremøte blir i Oslo / Gardermoen 30 – 31 januar 2010. 

    
 
_____________________________________ 
Styreleder Kjell Sivertsen 

 
______________________________________ 
Styremedlem Harald Bauck 

 
_____________________________________ 
Nestleder Odd Arne Hagen 

 
______________________________________ 
Styremedlem Eva Brænd 

 
 

 
 

Styremedlem Ingrid B.Dalheim 
 
 
1. Varamedlem  Vigdis Nerheim 

2.varamedlem Linda Lund  

 


