
 

 
PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN  

 NR. 01 – 2006  
 
 
STED:  Bygdøhus    
DATO: Lørdag 28.januar 2006  
KL.  12.00 -15.00  
 
DELTAKERE:   

 Kjell Sivertsen Leder  
 Kate Hidle Nesteleder  
 Arnt Inge Rolland  Styremedlem 
   
   
 Forfall: 

Harald Bauck  
Katja Rugaas  

 
Styremedlem 
Styremedlem  

  
Fra adm.: 
Trond Søvik   

 
 
Delvis  

    Dag Jacobsen        Delvis  
 

Varamedlemmene ble innkalt, men hadde ikke anledning til å delta 
 

SAK 01/06  GODKJENNE PROTOKOLLER FRA STYREMØTER 
Referat fra sist møtet godkjent og underskrevet. 
 

SAK 02/06  ØKONOMI  
 

A) Foreløpig regnskap 2005 
B) Budsjett  2006  

 
Seksjonen går på papiret med et overskudd på 65 000 kr, men administrasjonen gav 
beskjed om at 45.000 av disse var utestående fordringer som kanskje ikke ble innbetalt. 

          Samtidig kom det inn et gammelt krav på kr.9000,-   
  

Seksjonsstyret satte opp budsjettet etter det "verst tenkelige" prinsippet, slik at alt som 
kommer inn av utestående blir en bonus. 
 

 
 
VEDTAK  Styret tar årsregnskapet til etterretning og regner med at resultatet ikke blir dårligere 

enn et overskudd rundt 10-15.000,- 
 Budsjett 2006 har en ramme på ca 700.00,- og ble godkjent med et antatt overskudd på 

kr.17.000,- Post toppidrett er ikke lenger med i budsjettet til seksjonen. 
Konto 95000 EM forberedelser kr.60.000,- utbetales samlet til Karate EM A/S  

 
 
 
 
 



SAK 03/06  KARATE EM 2006   
 

Styreformann Arnt Inge Rolland i Karate EM A/S orienterte NKF`s 
Arbeidsutvalg og seksjonsstyret om disse sakene: 

• Framdrift og økonomi er i rute  
• Sponsorarbeidet intensiveres  
• Mesterskapet ønsker fremdeles bistand til arrangementet. Ta kontakt 

med daglig leder Kate Hidle hvis man kan bidra.  
 
VEDTAK  Styret tar informasjonen til etterretning. 
 
 
SAK 04/06  ÅRSMELDINGER   
 

Styret hadde fått oversendt tidsplane for innlevering av Tingpapirene. 
 
VEDTAK  Kjell starter på årsmeldingen fra Seksjonsstyret. Tar utgangspunkt i de 

foregående årsmeldinger. 
 
 
SAK 05/06  NKF `s VEDTAK OM UNNTAK FOR STEVNEREGLEMENT  
 
   Kate ønsket å ta denne saken opp til behandling, da dette ikke var forelagt 

Seksjonsstyret på forhånd. Hun var spesielt opptatt av at Administrasjonen her 
tar omkamp om hvem som gjør hva og hvem som skal få påmeldingsavgiften.etc   
Trond Søvik forklarte derfor at dette forslaget var fremmet av Taekwondo og 
JuJutsu og vedtaket hadde blitt fattet enten karate var for eller i mot.  
Kate ønsket å presisere at klubbene må kunne få en større andel tilbake enn 
kr.5000,- pr. stevnedag. 
 

VEDTAK  Styret tar informasjonen fra generalsekretær Trond Søvik til etterretning og 
ønsker å fremme et forslag om at det åpnes for å kunne forhandle med 
Forbundet om deling av utgifter og inntekter for framtidige stevner  
 
  
 

SAK 06/06   EVENTUELT  
 
 

1. Forslag fra Tiger karateklubb  
 

VEDTAK  Styret vil på det sterkeste oppfordre Toppidrettskomiteen å satse å på 
katautøvere til årets Karate-EM i Stavanger helt i tråd med forslaget fra Tiger  
KK  

2. Sentrum karateklubb , Karmøy –Tiltak  
 
Denne klubben reklamerer med å tilhøre en konkurrerende organisasjon i 
verdenssammenheng  
I WKF `s regler heter det ”  
§ 2.11 The National Federations are responsible before the WKF of the actions 
of the associations, clubs and individuals that belong to them, as well as of the 
compliance of all their components with the statutes of the WKF.  

  
§ 7.7.3.10 National Federations and their members are prohibited from having 
sporting relationships with organizations not recognized by WKF, or a member 
country of the WKF with member National Federations that are suspended due 
to non-payment of fees or for disciplinary reasons. Should they do so, they will 
appear before the DLC. 



 

 
 
VEDTAK  Styret ønsker at det arrangeres et møte mellom Styrets leder og 
                                   Generalsekretær for å få avklart klubbens tilhørighet. 

 
3. Handlingsplan for Styret  

 
Med utgangspunkt i JKA`s forslag om egen seksjon pkt 4 ønsker Styret å  

                                 drøfte hvilke virksomhetsområder Seksjonsstyret skal prioritere framover. 
 

VEDTAK  Styret ønsker at det neste møte  settes av tid for å drøfte en handlingsplan for 
                                   NKF karateseksjonen, dette spesielt etter at toppidrettm/landslaget nå er  
                                   overtatt av toppidrettskomiteen . 
 

4. Komite og mandat til fullkontakt karate  
 

                                Mandat : Komiteen skal fordele midler av de 75000,- som er øremerket 
                                               fullkontakt  
                                               De skal bistå klubbene å arrangere stevner i fullkontakt  
                                               Mer detaljert mandat utarbeides 
  
                               Komite :  Styret har oppnevnt følgende personer som medlemmer i denne 
                                               komiteen : 

                        Leder:          Paul Ulrik Johansen – Fyllingen Karate Klubb  
                       Medlemmer: Judit Nilsen – Tromsø Karate Klubb 
                                            Vanja Mille Andreassen – Oslo Kyokushin Karate Klubb  
                                            Harald Skog – Lørenskog Karate Klubb) 
                     Varamedlem: Bjørn Solberg – Bergen Karate og Kampsportklubb  

 
 

5. Valg til Dommerkomite i Karate  
 
Styret har fått et brev fra DK Karate om at de ikke ser det hensiktsmessig med 
valg av dommere til DK og at de ikke fant nøytrale personer til oppdraget. 

                                  Styret synes det er beklagelig at DK ikke valgte å utføre dette oppdraget som var 
                                  tildelt dem fra Styret. Styret ønsker fremdeles å få utført dette oppdraget og 
                                  oppnevner derfor følgende personer til dette utvalget : 

 
        VEDTAK            Styret ønsker fremdeles å få utført dette oppdraget og oppnevner 
                                   derfor følgende personer til dette utvalget : 
                                   Leder  : Advokat Trond Sekkingstad   
                                   Medlem : Erik Støen  
                                   Medlem : Stig Kristiansen 
                                  
                                Kjell forespør de aktuelle og skriver mandat og tidsrammer     
 
 
_______________                                                                                             _____________               
Kjell Sivertsen                                                                                                  Kate T. Hidle   
 
 
__________________ 
Arnt Inge Rolland 
  
 


