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PROTOKOLL 
 

Fra avdeling Norges Karate Forbund i Norges Kampsportforbund ordinære forbundsting på Vettre 
Hotell og konferansesenter, lørdag 1. juni 2002. 

 

Sak 1 Åpning ved seksjonsleder 
Seksjonsleder Eskil Johansen åpnet seksjonstinget og ønsket velkommen til alle fremmøte 
representanter, observatører, gjester og æresmedlemmer. 

Tom Torgersen ble enstemning vedtatt som møteleder. 

Etter praktiske opplysninger fra administrasjonen, ble ordet overlatt til Gunnar Nordahl, visepresident i 
EKU og styremedlem i WKF. 

 

Sak 2 Konstituering  
 
Godkjenning av innkalling 
Enstemning vedtatt. 
 
Godkjenning av fremmøtte representanter 
Gjennomgang av endringer i fremmøtte representanter.  
Ved åpning av tinget var 94 personer stemmeberettiget.  
Enstemning vedtatt. 
 
Valg av funksjonerer 
Følgende personer ble foreslått: 
 
Sekretær   Rebekka Bruarøy - Mizuchi KK 
Protokollundertegnere Odd Arne Hagen - Samurai KK 
  Pål Erik Hansen  - Trondheim Shotokan KK 
  Jan Moen  - Skien Nanbudoklubb  
 
Tellekorps  Arild Michelsen - Stavanger KK  
  Kåre Haugland - Flekkefjord KK 
  Kjell Sivertsen - Seiken KK 
  Helge Dehlin - Troll Bushido KK 
 
Enstemning vedtatt. 
 
Godkjenning av forretningsorden.  
Enstemning vedtatt. 
 

Sak 3 Godkjenne sakslisten 
Møteleder gjennomgikk sakslisten.  
Foreslått at Sak 6, Forslag 3 (fra Flekkefjord) skulle behandles sammen med Sak 8 Budsjett. 
Sakslisten ble enstemning vedtatt med endringer. 
 

Sak 4 Behandle seksjonens årsmelding 
Ingen innsigelser. 
Enstemning vedtatt. 
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Sak 5 Behandle seksjonens regnskap i revidert stand 
Seksjonsleder Eskil Johansen og Robert Hamara fra administrasjonen i NKF orienterte. 
 
Regnskap for 2000 ble enstemning vedtatt. 
Regnskap for 2001 ble enstemning vedtatt 
 

Sak 6 Behandle innkomne forslag/saker 

Forslag 1;  Halden KK foreslår at kommende tingperiode, fra 2002 til 2004, innføres en 
prøveordning med "høringsrunde" for alle forslag fra Norges Karateforbund (med komitèer) som er av 
stor prinsipiell og praktisk betydning for karateklubbene tilsluttet NKF. Endringen foreslås gjeldende fra 
vedtaksdato. 

Halden KK v/ Aslak Nilsen redegjorde for forslaget. 
Forslag ble nedstemt med stort flertall. 
 

Forslag 2; Offisielle NM titler kun for forbundets seksjoner. 

Mandal Karateklubb v/Yngvar Nilsen redegjorde for forslaget. 
Forslaget ble nedstemt med 51 mot 31 stemmer. 
 

Forslag 4 ; Ta opp til behandling om hvorvidt karate seksjonen skal satse på: Prosjekt karate EM 
for Seniorer 2006. 

Seksjonsstyret v/ Eskil Johansen redegjorde for forslaget.  
Forslaget ble godkjent med 60 stemmer mot 26. 
 

Sak 7 Fastsette eventuelle kontingenter/avgifter 
Ingen endringer ble forslått.  
 

Sak 8 Behandling av  langtidsbudsjett (2 år) og langtidsplan (6 år) 

Forslag 3; Ny økonomisk fordelingsmodell : Eksisterende fordelingsmodell justeres, slik at en større 
del av midlene går til breddeaktivitet. Resterende midler fordeles til de ulike fraksjoner som har egen 
konkurranseform, (kumite, Kyokushinkai, Norway JKA og Nanbudo). 

Gunnar Nordahl, visepresident i EKU og styremedlem i WKF, ønsker å få protokollført at forslaget er 
lovstridig både internasjonalt og nasjonalt, da en ikke kan innvilge penger til stilarter.  
 
Flekkefjord Karateklubb v/ Kåre Haugland redegjorde for forslaget, og gjennomgikk det alternative 
budsjettet. Seksjonsstyret v/Eskil redegjorde for styrets synspunkt. 
 
Forslaget ble nedstemt med 50 mot og 46 for. 
Det ble bemerket at det uansett valgresultat ligger viktige signaler bak dette som styret må ta med seg 
inn i den nye tingperioden. 
 
Budsjettforslag fra styret 
Presentasjon av seksjonsstyrets budsjettforslag v/leder Eskil Johansen. 
 
Nytt forslag til budsjett: Foreslått at post 30050 i Budsjettet for 2002 økes med kr. 100.000 til kr. 
200.200 og redusere sum toppidrett til kr. 596.700. Samme for 2003 Budsjettet, øke post 30050 med 
kr. 100.000 til kr. 300.200 og redusere sum toppidrett til kr. 596.700. 
 
Styrets forslag ble vedtatt med 47 stemmer for og 46 mot. 
Da styrets forslag er vedtatt blir det følgelig ingen avstemning på det innkomne forslaget. 
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Langtidsplan 
En egen langtidsplan foreligger ikke fra styret, annet enn føringer vedr. EM og budsjettet som 
prioriterer mht. bredde. Enstemning vedtatt at langtidsplanen anses behandlet og godkjent. 
 

Sak 9 Valg  
Valgkomiteens foreslo følgende seksjonsstyre, hvor alle har sagt seg villig til å stille: 
 
Seksjonsstyret: 
Leder: Eskil Johansen  - Tromsø KK 
Nestleder: Kate T. Hidle - Stavanger KK 
Styremedlem: Rune Henrichsen - Skedsmo KK 
Styremedlem: Cecilie Steinsland - Oslo Kungfu klubb 
Styremedlem: Yngvar Nilsen - Mandal Karateklubb 
Varamedlem: Karl Henning Lund - Samurai KK 
Varamedlem: Jarle Sorken - Skedsmo KK 
 
Benkeforslag: 
Leder: Ingrid B. Dalheim - Fana Karateklubb 
 
Eskil Johansen ble valgt til Leder med 52 stemmer for Eskil , 41 for Ingrid og 1 blank. 
Nestleder enstemning valgt. 
Styremedlemmene enstemning valgt. 
Varamedlemmer enstemning valgt. 
 
Forslag til medlemmer i valgkomiteen:  

1. Øystein Rieber  
2. Vigdis Engen  
3. Geir V. Henriksen  

 
Enstemning valgt. 
 
 
Møteleder Torgersen avsluttet. 
 
Styrets nye leder avsluttet seksjonstinget med oppfordring om videre samarbeid fremover, og gav en 
spesiell takk til Dalheim og Gulseth for en fin innsats i seksjonsstyret perioden som har vært.  
 
Tinget ble hevet ca. kl.17.00 
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