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Dagsorden 

 
ÅRSMØTE STAVANGER KARATEKLUBB  

08.03.2023 kl. 20:00 
 

1. Godkjenne av stemmeberettigede 
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkalling 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle årsberetning 
9. Behandle regnskap 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 
(revisors) beretning 
10. Behandle forslag og saker 
11. Fastsette medlemskontingent 
12. Vedta budsjett 2023 
13. Behandle strategidokument 
14. Foreta valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite 

8. ÅRSBERETNING 

Økonomi  

Gjennom 2022 har Stavanger Karateklubb, SKK, hatt god kontroll på økonomien. 
Det har vært en betydelig økning i innbetalt medlemskontingent og graderingsinntekter. 
Regnskapet viser et overskudd på kr 27.859 og god trend med hensyn til økende medlemstall. 
I henhold til vedtak på årsmøtet har styret overført kr. 200 000 til sparekontoen slik at totalsum 
på sparekontoen nå er kr 1.010.473. Vi har da kr. 421.603 på driftskontoen 
Styret ser at det er usikkerhet knyttet til utgifter som strømutgifter, husleie (utleier kan be om 
justering i 2023) og inntekter fra kompensasjonsordninger. Det er budsjettert med kr 40.000 til 
utskifting av matter i speildojo. 
I samråd med regnskapsfører ble det anskaffet elektronisk regnskapssystem, Tripletex, som 
fungerer godt. Avtale med nytt firma for regnskapsfører ble inngått i 2022 med bakgrunn i 
nedleggelse av eksisterende byrå. Det er samme regnskapsfører som tidligere, men firmaet er 
endret. Henning Moen har gjort en strålende jobb med å følge opp endringene underveis, 
kommunikasjon med regnskapsfører, samt overgangen til elektronisk regnskapssystem. 
  
Det nye medlemssystemet, IMS, fungerer godt og gir god oversikt over medlemsantall og 
innbetalinger. Vi holder god kontroll på at medlemmene betaler kontingenten og gjør opp for seg, 
slik at alle bidrar til felleskapet i SKK. Tryge Bruegger Andersen og Erik Egedahl har gjort en svært 
god jobb og brukt utallige timer som medlemsansvarlig. Trygve og Erik har i tillegg fulgt opp 
kommunikasjonen med medlemmene via klubbens epost konto og utsendelse av informasjon til 
medlemmene via IMS systemet. 
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Sammen med TK har medlemsansvarlige sjekket ut påmeldinger til gradering mot medlemslister i 
forkant av gradering. Slik har vi unngått at det har oppstått vanskelige situasjoner med manglende 
betalinger på graderingsdagen, og vi har tettere oppfølging av innbetalinger.  
Selv om det er færre, er det fortsatt rom for bedre samarbeid med trenere og medlemsansvarlige 
for å fange opp de som trener, men som ikke er registrert/betaler. Med det nye medlemssystemet 
har vi bedre kontroll og har gått bort ifra tidligere praksis med 6 mnd. forskudds innbetaling. 
Basert på innspill fra NIF og IMS er det innført medlemskontingent og treningsavgift. Hvor samtlige 
medlemmer belastes medlemskontingent i henhold til NIF regelverk. Instruktører, styret og 
æresmedlemmer er unntatt treningsavgift i henhold til gjeldende retningslinjer. 

Medlemstall og demografi 

Medlemsantallet er i vekst og gjennom 2022 fikk vi rundt 50 nye medlemmer. Medlemsregisteret i 
IMS viser totalt 225 aktive medlemmer per 31.12.2022. Medlemstallet har økt ytterligere siden 
01.01.2023, og klubben har totalt 231 aktive medlemmer p.t. I henhold til retningslinjer og instruks 
fra NIF og idrettskretsen er krav til fakturering av medlemskontingent for samtlige av klubbens 
medlemmer. Derfor ble det innført en medlemskontingent (a kr 50,-/mnd.) for å sikre at alle 
medlemmene er registrert og forsikret, samt at klubbens størrelse er korrekt dokumentert for 
beregning av støtte fra NIF. Medlemskontingenten foreslås økt til kr 200,- for 2023. 

Fordelingen av betalende medlemmer er (2023) 
5-10 år: 81 
11-15 år: 52 
16-20 år: 12 
21-25 år: 2 
Over 26 år: 84 

Dette utgjør 57 % barn og 43 % medlemmer fra 16 år og oppover. Det er en overvekt av barn og 
godt voksne medlemmer. Kjønnsfordelingen viser 30 % jenter/kvinner og 70 % gutter/menn, som 
viser at klubben må jobbe mer aktivt for å gjøre karate attaktivt for jenter/kvinner.  Vi har få 
ungdommer og unge voksne.  

SKK har valgt å ikke annonsere i aviser, men bruker sosiale medier (Facebook, Instagram), 
hjemmeside og jungeltelegrafen som markedsføringskanaler.  
Klubbens unge instruktører har instruert og promotert SKK på en fremragende måte i forbindelse 
med Idrettsrådets sommeraktiviteter 1000 Takk. I tillegg har Espen Retzius og Egil Bokn i regi av 
Idrettsrådet instruert på mange av ungdomsskolene i nærområdet.  

Tatt i betraktning av nesten 2 år med begrensninger på trening grunnet COVID-19, er det veldig 
positivt at klubben ikke har hatt et større frafall av medlemmer. Vi opplever stor pågang av barn 
som ønsker å starte, og det er etablert ekstrapartier for å gi alle som ønsker det et tilbud. 
TK og styret håper at vi vil tiltrekke oss flere ungdommer og voksne etter hvert. 

Styret 

Styret i 2022 har bestått av Lars Anders Myklebust (leder), Christine Valvatne (nestleder), Henning 
Moen (kasserer), Tryge Bruegger-Andersen (medlemsansvarlig), Erik Egedahl (medlemsansvarlig), 
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Bettina Alstadsæther (web/facebook/insta), Anne Hovda (søknader/årshjul) og Espen Retzius 
(varamedlem).  Styret fordelte rollene som kasserer og medlemsansvarlig internt etter 
generalforsamlingen. Medlemsansvarlig ble fordelt på to personer for å sikre at denne oppgaven 
blir tilstrekkelig ivaretatt. Denne arbeidsfordelingen har fungert godt. Styret har til sammen hatt 
11 møter i 2022. 
 
Styret har i 2022 hatt flere krevende oppgaver og det har blitt gjennomført månedlige møter.  
- NKF/WKF konflikt; innmeldelse i Norsk Karateforbund, eksklusjon fra NKF, ankeprosess og til slutt 
utmeldelse fra Norsk Karateforbund. Styret er av den oppfatning at det var rett å melde klubben 
inn i WKF tilknyttede Norsk Karateforbund for å sikre at medlemmenes mulighet til delta/dømme i 
nasjonale/internasjonale WKF stevner. Styret meldte klubben ut av Norsk Karateforbund for å 
unngå permanent eksklusjon fra NKF/NIF. Klubbens medlemmer har i den anledning blitt overført 
som direktemedlemmer i Norsk Karateforbund. SKK er fullverdig medlem av NKF og NIF. Styret har 
samarbeidet tett med TK og kontrollkomiteen i denne saken.  
 
SKK deltok på NKF årsting i 2022 med tre stemmeberettiget; Espen, Bente og Morten. 
 
TK mandat ble ferdigstilt og det er etablert godt samarbeid med TK. 
 
Utestående innbetalinger fra 2021 i forbindelse med nytt medlemssystem ble håndtert. 
 
Det er sjekket med forsikringen at alle registrerte medlemmer er forsikret. Forsikringen er gyldig 
opp til 240 medlemmer, og må vurderes økt dersom medlemstallet nærmer seg dette antallet. 
 
Utsjekk av politiattester for instruktører er utført i 2022. Det er etablert en ny modul for dette 
gjennom NIF systemet som styret vil se på i 2023. Styret vil se på dette sammen med TK. 
 
Styret og TK har gjennom året satt søkelys på å gi et best mulig treningstilbud til så mange av 
klubbens medlemmer som mulig. Spesielt barn og ungdom er fokusområde.  
Det er gledelig at klubben har fått en betydelig økning i antall medlemmer. Det er tatt opp mange 
barn og flere voksne nybegynnere denne høsten. Samtidig er det en utfordring med å beholde 
ungdommene. 
 
Til tross for økte strømutgifter, reparasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegget samt lavt antall 
eksterne deltagere på høstens gasshuku har klubben klart å holde budsjettrammene fra årsmøtet. 
 
Styret opplever at behovet for en bedre og klarere oppgavefordeling mellom styret og Teknisk 
Komite som ble adressert i fjorårets årsrapport nå er ivaretatt og at kommunikasjon og samarbeid 
fungerer godt. 
 
Oversikten over styrevedtak i 2022 er vedlagt (vedlegg 1). 
 

Ulike utvalg  

Teknisk komite (TK)  
Teknisk komite har bestått av Kai Johannesen (leder), Aslak Sekkesæter, Ivar Tysland, Espen 
Retzius, Bettina Alstadsæther, Morten Alstadsæther og Thomas Nilsen  
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TK mandat ble revidert og godkjent av styret på vegne av generalforsamlingen (vedlagt) 

Instruktører inneværende år 

Instruktører 2022:   
Kai Johannessen 6. dan 
Ernst Brimsøe 5. dan 
Trine Brimsøe 4. dan 
Espen Retzius 3. dan 
Ivar Tysland 3. dan 
Morten Alstadsæther 2. dan 
Einar Espeland 2. dan 
Aslak Sekkesæter 2. dan 
Stig Gunvaldsen 2. dan 
Kjetil Brimsøe Vistnes 2. dan 
Mary Magdaline Sebastian 2. dan 
Johnny Roen 2. dan 
Sveinung Byberg 1. dan 
Tove Johansson 1. dan 
Andreas Suoranta 
Bettina Alstadsæther 1. dan 
Hiep Hoang 2. dan 
Egil Bokn 3. dan 
Lene Bokn 1. dan 
Zander Nygård 1. dan 
Pia Kapstad 1. dan 
Alexander James Field 1. kyu 

Hjelpeinstruktører 2022: 
Jan Helge Didriksen 1. dan 
Helge Danielsen 1. dan 
Bente Tysland 1. dan 
Tommy Thornes 1. dan 
Monica K. Ranck 1. dan 
Camilla Moen 1. dan 
Vår Erga 1. kyu 
Theo Nygaard 1. kyu 
Amalie Egelandsdal 1. kyu 
Nobyat Melaku 2. kyu 

Keysi: 
Thor Eirik Pedersen 2. dan 
Henning Moen 1. dan 
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Dugnadsarbeid  

I 2022 har vi ikke organisert dugnad i klubben, men enkeltmedlemmer har utført flere oppgaver på 
dugnad. Henning Moen og Egil har organisert installasjon av nytt blandebatteri på herretoalettet 
og koordinert flere reparasjoner og service på ventilasjonsanlegget. Egil Bokn utfører mye arbeid i 
klubben som vaktmester og altmuligmann. Espen Retzius og Egil Bokn har instruert på 
ungdomsskoler i nærområdet (i regi av Idrettsrådet) og dette har gitt inntekter til klubben. Styret 
ønsker å rette en spesiell takk til disse tre.  
 
Egil har tatt pause fra vaktmesteroppgavene etter veldig mange år med fremragende innsats. Stor 
takk til Egil for alle disse årene. 
Jan Helge Didriksen har overtatt rollen som vaktmester. 

Konkurranser 

I 2022 hadde klubben én utøver som deltok på stevner nasjonalt i kata, Kjetil Brimsøe Vistnes og 
tre på kumite, Andreas Suoranta, Luca Boye-Monsen og Celina Wilhelmsen 
Luca har også deltatt internasjonalt i Polish open og nordisk. 
 
WKFs eksklusjon av NKF og påfølgende konflikt mellom NKF og nyopprettede Norsk Karateforbund 
har gjort det vanskelig og uforutsigbart for de som har konkurrert. Til tross for situasjonen har 
klubbens medlemmer deltatt på flere internasjonale stevner som Polish Open og nordisk.  
 
Smai cup den 15. Oktober hadde klubben med 3 utøvere Andreas Suoranta, Luca-Boye Monsen og 
Celina Wilhelmsen. Der tok Andreas Gull og Celina Bronse. Luca ble dessverre skadet og mistet 
dermed NM senere.  
 
Klubben deltok også i NM (WKF) hvor klubben stilte med 2 utøvere. Andreas Suoranta (gull) og 
Celina Wilhelmsen (bronse) i kumite. Klubben tok totalt 2 medaljer under mesterskapet.  
Det var ingen deltagere i NM arrangert av NKF. 
 
Sesongens siste stevne var Nordisk mesterskap som ble arrangert i Latvia. Her deltok 1 utøver fra 
klubben: Luca Boye Monsen. 
 
Styret har over flere år hatt konkurransesatsing på aksjonslisten. Vi håper at nye tiltak kan føre til 
at flere ønsker å konkurrere. 
 
Under det siste halvåret har vi fått ca 5-6 nye medlemmer yngre gutter og en jente som er med på 
kumitetrening og er veldig ivrige. Ved neste NM og andre små cuper rundt om i Norge, så vil 
gruppen som reiser nok være en del større. Mange av de yngre guttene kunne ikke konkurrere i år 
grunnet for lav alder. Vi ser positive effekter at man kjører kumitetrening rett etter teknikktrening 
for de yngre og håper videre at styret vil sette av ressurser og tid i dojo slik at vi fortsatt får trent 
og får reist på stevner fremover.  
  
Oppsummering konkurranseåret 2022 
  
Stevne Dato Navn 
Polish Open 29 oktober Luca Boye-Monsen 
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Smai cup 15. Oktober Andreas Suoranta, Luca 
Boye-Monsen og Celina 
Wilhelmsen 

Norgesmesterskap WKF 12. November Andreas Suoranta, Luca 
Boye-Monsen, Celina 
Wilhelmsen 

Nordiskmesterskap 26. November Luca Boye-Monsen 
 
 
 

Keysi gruppen 

Keysi trener mandag og onsdag med Thor Eirik Pedersen og Henning Moen som instruktører. 
De har ikke fokusert nevneverdig på rekruttering, men den samme solide kjernen er stabil. 

Andre aktiviteter 

SKK deltok på idrettsdagen i april 2022. Det var stor interesse og flere tok kontakt og tegnet seg 
på venteliste for høstens partier. 
 
Etter gjenåpningen (pandemien) har styret og TK etablert sosial samling etter fellestreningen 
siste onsdag i måneden. Dette bidratt til å skape et møtepunkt for klubbens medlemmer. 
Videreføring av dette tilbudet og andre sosiale arrangement vurderes av styret og TK for 2023. 
 
SKK deltok i folketoget under SKK sin fane. Grunnet lav interesse ble det ikke organisert 
bevertning i forkant. Om lag 20 medlemmer deltok i folketoget. 
 
Bettina Alstadsæther (med Styret/TK/instruktører) arrangerte barnas dag i oktober 2022. Dette 
samlet veldig mange barn og foreldre. Gjennomgående gode tilbakemeldinger og oppfordring 
til å gjenta barnas dag hvert semester. 
 
Det har vært 1 gasshuku i regi av SKK dette året. Grunnet pandemien var det ikke mulig å 
avholde gasshuku første halvår. I oktober arrangerte TK gasshuku med sensei Scott Middleton. 
Dette var et veldig kjekt og etterlengtet gjensyn med sensei Middleton, som ble forlenget til å 
inkludere mandag og tirsdag for instruktørtrening (dagtid) og for klubbens medlemmer 
(kveldstid). Dessverre var det få tilreisende. Tilbakemeldingen var at flere er restriktive med å 
reise grunnet økonomiske hensyn, samt at sensei Middleton deltok på tilsvarende gasshuku i 
Sverige helgen etter som er betydelig nærmere enn Stavanger for klubbene på Østlandet. 
 
I november arrangerte Jan Helge vinsmaking for klubbens medlemmer over 18 år. Jan Helge 
leverte som alltid høy kvalitet og god stemning. 
 
I desember arrangerte TK "spleiselag" etter graderingen. Dette var en fin anledning til å feire de 
som hadde fullført gradering og avslutte året.  
 
Tre av klubbens medlemmer bestått gradering til Shodan i 2022; Jack Nedrum, Bente Tysland 
og Christine Valvatne 
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To av klubbens medlemmer har bestått høyere dan gradering i 2022; Trine Brimsøe til Yondan 
(4. dan) og Ernst Brimsøe til Godan (5. dan) 

Trine Brimsøe og Ernst Brimsøe fullførte også Kenshusei-programmet i regi av WTKO. 

Gratulerer! 

Styret takker alle instruktører og medlemmer for innsatsen i året som har gått. 

I 2023 feirer Johnny Roen og Kai Johannesen 40 års medlemskap i Stavanger karateklubb. Med 
Thomas Nilsen og Morten Alstadsæther har klubben nå fire medlemmer med over 40 års 
medlemshistorikk. Gratulerer! 

9. REGNSKAP 2022

Gjennomgang av regnskap (vedlegg 2) 

10. INNKOMNE FORSLAG

1) Nye matter i speildojo (40.000, -.) –  forslag fra styret som inkludert i budsjettforslag

11. FASTSETTE MEDLEMSKONTIGENT

Kontingent 

I tråd med NIF lovverk er klubben forpliktet til å føre oppdatert medlemsregisteret og kreve inn 
medlemskontingent av samtlige av klubbens medlemmer. Styret foreslår at medlemskontingenten 
økes til kr 200/år (fra kr 50,-). 
Videre foreslås treningsavgiften økt til kr 360,-/måned (fra kr. 350,-) for voksne og 260,- for barn. 
Dette er litt under klubber vi har sammenlignet med. 
Aldersgrensen for barn på 16 år foreslås beholdt. Familierabatt på 10 % foreslås videreført 
uendret. 

12. VEDTA BUDSJETT 2023

I utgangspunktet går vi for et budsjett som går i balanse. Men forslaget til skifte av matter i 
speildojo medfører at budsjettet går tilsvarende i minus. På grunn av økte kostnader i 2022 som 
strøm og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, har vi budsjettert med en økning av disse postene. 
Erfaringer fra gjennomført gasshuku i 2022 er at det var vanskelig å mobilisere tilstrekkelige 
eksterne betalende deltagere for å gå i pluss, dette er reflektert i budsjettforslaget. Det 
gledelige er at klubbens medlemstall har økt betraktelig i 2022, som gir en positiv effekt på 
budsjetterte inntekter. Postene for deltagelse på stevner, treningsleirer og samlinger er økt for 
å reflektere ambisjoner om økt aktivitet. 
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Klubben har god likviditet, men forholdet mellom inntekter og ambisjoner følges tett for å sikre 
sunn drift med vekt på å bygge opp antallet aktive utøvere. 
 
Noter til regnskap/budsjett  
De største endringene i budsjettet for 2023 er: 
- betydelig øking fra medlemsinntekter (økning i betalende antall medlemmer)  
- økning i utgifter hovedsakelig; lys/varme, renhold, nasjonale og internasjonale stevner, 
innkjøp, møter/kurs/oppdatering, 3stk gasshuku for 2023 
 
 
Hovedlinjer for 2023 
Vår 2023 
Januar:  Idrettsdagen 2023 (14.01) 
Februar:  Gasshuku Richard Amos Sensei (17.-19.02) 
Mars:  Årsmøte/Generalforsamling (08.03) 
  Intern klubbturnering (TBD)  
April:  Barnas dag SKK (TBD) 
Mai:  Gasshuku Shimizu Keigo Sensei (JKA) (12.-14.05) 
Juni:   Gradering/sommeravslutning (TBD) 

NSF Summer camp (29.06-02.07) 
Juli:  Dugnad gulvmatter speildojo, maling o.l. 
 
Høst 2023 
Oktober: Gasshuku Scott Middleton Sensei 
November:  Barnas dag SKK (TBD) 
Desember: Gradering/juleavslutning (TBD) 
 
Timeplan: https://www.stavangerkarateklubb.no/timeplan/ 
Årshjul: https://www.stavangerkarateklubb.no/arshjul/ 
 

13. BEHANDLE STRATEGIDOKUMENT 

Ingen foreslåtte endringer til strategidokumentet. 
Styret foreslår at dokumentet videreføres som det er. Se vedlegg 3. 
  

14. VALG AV STYRE, KONTROLLUTVALG OG VALGKOMITE 

 
Innstilling fra valgkomiteen - SKK Årsmøte 08.03.2023 
 
Vedlagt følger valgkomitéens innstilling. Komitéen har bestått av Jack Nedrum og Monica 
Kapstad Ranck. 
 
Det er i utgangspunktet 3 styremedlemmer på valg: Christine Valvatne, Bettina Alstadsæther og 
Espen Retzius. Henning Moen har valgt å trekke seg etter flere år i styret. Dette medfører at det 
er 4 representanter som skal velges inn i styret på årets årsmøte. 
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Valgkomiteen har kommet frem til et forslag til styre som vi tror kan samarbeide og ivareta 
klubbens interesser på alle nivå. Vi anser de nye kandidatene som engasjerte, ansvarsfulle og 
med gode samarbeidsevner.   
   
På vegne av valgkomiteen, 
 
Jack Nedrum og Monica Kapstad Ranck  

 
Valgkomiteens innstilling: 
 

Rolle Navn Status Tidsperiode Valgbar 
Leder Lars Anders Myklebust Ikke på valg 2 år 2024 
Nestleder Christine Valvatne Velges årsmøtet 2023 2 år 2025 
Styremedlem 1 Erik Egedahl Ikke på valg 2 år 2024 
Styremedlem 2 Trygve Brugger-Andersen Ikke på valg 2 år 2024 
Styremedlem 3 Anne Hovda Ikke på valg 2 år 2024 
Styremedlem 4 Brita Gjerstad Velges årsmøtet 2023 2 år 2025 
Styremedlem 5 Knut Ivar Aase Velges årsmøtet 2023 2 år 2025 
Vara  Espen Retzius Velges årsmøtet 2023 1 år 2024 

             
Ytterligere fordelingen av arbeidsoppgaver innad i styret anser vi som en fordel at det nye styret 
gjør selv.  
       
Styret støtter valgkomiteens innstilling. 
 
 
Valg av valgkomite for 2023: 

1.  
2.  

 
Valg av kontrollutvalget for 2023: 

1.  
2.  

Vedlegg:  
 

1. Oversikt over styrevedtak i 2022 
2. Budsjett 2022, regnskap 2022, budsjett 2023 
3. Strategi- og organisasjonsdokument 



Aksjon Dato Beskrivelse Ansvarlig Status Kommentarer

1 24.09.19 Koordinere gruppe for konkurranse idrett Bettina Lukket Lagt inn i mandat for TK.

10 25.02.21 Lage plan på instruktør og trener utdannelse Lukket Lagt inn i mandat for TK.

11 25.03.21
Lage plan for lenke mellom styret og medlemmer 
som har verv i grenkomite, forbund osv.

Anne Åpen

Oversikt over de som har verv legges på Dropbox. 
Lager plan for kommunikasjon. Dette planlegges å 
inkluderes i neste årsmelding.  

14 25.03.21 Undersøke om kontingent til grenkomite Thomas Lukket Aksjon fra årsmøtet

21 19.08.21 Samle inn bekreftelse på politiattest for trenere Espen Lukket Politiattest er samlet inn for alle trenere.

25 20.01.22 Søke om støtte for strømutgifter Henning Lukket Søknad sendt 03.03.22 (Thomas).

26 08.03.22 Gjennomgå revidert regnskap for 2021 Lars/Henning Lukket Revisors kommentarer er fulgt opp.

27 08.03.22 Godkjenne mandat for TK Styret Lukket
Forslag til mandat mottatt. Diskuteres på neste 
styremøte.

28 08.03.22 Overføre 200 000 til sparekonto Henning Lukket
Aksjon fra årsmøtet, avventer økonomisk situasjon 
utover året.

29 07.04.22 Koordinere deltagelse på Idrettsdagen Christine Lukket Idrettsdagen var en fin promotering av klubben.

30 07.04.22
Kandidater til Karateseksjonen i 
Kampsportforbundet

Christine Lukket Espen er meldt inn.

31 07.04.22 17. mai arrangement i klubben Lars Lukket Møtes i klubben for avmarsj.

32 07.04.22 Oppdatering av ventelister for nybegynner barn Trygve Lukket Ventelister er avviklet. 

33 07.04.22
Sende inn samordnet søknad og kommunalt 
driftstilskudd.

Anne Lukket Sendt inn.

34 07.04.22 Koordinere deltagelse på 1000TAKK Espen Lukket
Trenerne er påmeldt. Informasjon kommer fra 
Idrettsrådet.

35 07.04.22 Dropbox ‐ tilgang og lagringsplass Christine Lukket Alle i nytt styre har fått tilgang.

36 05.05.22
Kontakte Buypass for tilgang til utestående 
medlemsavgifter.

Henning Lukket Medlemsavgiftene er mottatt.

37 05.05.22
Lage forslag til mail med informasjon om det nye 
medlemssystemet.

Erik/Trygve Lukket Mail sendt til medlemmene.

38 05.05.22
Lage instruksjonshefte for nye medlemmer for 
registrering i medlemssystemet.

Erik Lukket
Sendt ut. Forslag om å printe ut og gi ut på 
oppstartsdato 23.08.

39 05.05.22 Samarbeide med Egil for å forbedre renhold i dojo. Erik Lukket Renholdet er forbedret etter møte med firmaet.

40 16.06.22 Se på leiekontrakt for klubbens lokaler Erik Åpen

Sluttdato for nåværende kontrakt er 01.09.2023, 
med opsjon på 3+2 år. Erik sender mail til 
Rørtvedt/Skolageret for å få status på leieforholdet.

41 16.06.22
Koordinere inntak av nybegynnere til høsten med 
TK.

Lars Lukket

42 11.08.22
Koordinere igangsetting av komite for å lage 
aktivitetsplan for SKK 

Erik Åpen
Bettina og Erik fortsetter arbeid for å fremme 
barn/undgoms og sosial aktiviter i dialog med TK. 

43 11.08.22 Etterspørre frivillige for sosiale arrangement. Anne Lukket TK har invitert til julelag 10.12.22.

44 15.09.22 Skrive ut liste for nybegynnerpartiene. Erik Lukket

45 15.09.22 Lage plan på forberedelse til årsmøte Christine Lukket

46 15.09.22
Kontakte vaskebyrå for om mulig organisere felles 
moppevasking

Erik Lukket Mopper på plass. Takk til Egil for oppheng.

47 11.11.22
Samkjøre lister fra medlemssystemet for 
gradering.

Trygve Lukket

48 11.11.22
Innhente informasjon om mulige nye matter for 
speildojo.

Christine Åpen

Bettina har anbefaling om type matter. Underlaget 
skal være OK. Neste steg er å innhente pris. 
Speildojo er 114 m2. Erik sender mail til SMAI for 
prisoverslag på matter og teknisk komite for innspill.

49 11.11.22 Koordinere deltagelse på Idrettsdagen Christine Lukket
Idrettsdagen ble gjennomført med god deltagelse og 
var en fin promotering av klubben.

50 11.11.22 Lage avtale med nytt bokholderfirma Henning Lukket

Forslag om å lage avtale med nytt firma, Total 
Økonomistyring med timepris 739. Det blir fortsatt 
samme person som regnskapsfører. Enstemmig 
vedtatt av styret. 

51 19.01.23 Lage forslag til ny prisliste for salg av karateutstyr. 
Jan 

Helge/Henning

52 19.01.23
Diskutere muligheter for parakarate tilbud i 
klubben

Espen/Anne
Anne innhenter erfaringer fra Trondheim 
karateklubb.

Stavanger Karateklubb Styre Aksjonsliste 2022



Kontoer  Budsjett 2022 Faktisk 2022 Budsjett 2023

DRIFTSINNTEKTER

Salg utenfor avgiftsområdet

     3100 ‐ Salg karatemateriell ‐80 000 ‐76 210 ‐80 000
     3210 ‐ Salgsinntekter kiosk/brus ‐3 000 ‐405 0

     3240 ‐ Egenandel stevner ‐5 000 ‐10 185 0

     3251 ‐ Gasshuku vår 0 0 ‐50 000
     3253 ‐ Gasshuku høst ‐20 000 ‐3 620 ‐25 000
     3256 ‐ Graderingsinntekter ‐70 000 ‐71 087 ‐70 000
Sum Salg utenfor avgiftsområdet ‐178 000 ‐161 507 ‐225 000

Andre inntekter
     3400 ‐ Tilskudd fra Idrettsråd ‐30 000 ‐97 283 ‐85 000
     3401 ‐ Tilskudd fra Norges Idrettsforbund ‐45 000 ‐52 904 ‐50 000
     3410 ‐ Offentlige tilskudd/refusjoner ‐30 000 0 ‐10 000
     3440 ‐ Andre tilskudd ‐20 000 ‐20 600 ‐50 000
     3450 ‐ Grasrotandelen ‐ Norsk Tipping ‐30 000 ‐32 758 ‐30 000
     3460 ‐ Momskompensasjon ‐50 000 ‐51 029 ‐50 000
       3750 ‐ Sponsorinntekter 0 ‐5 000 0

     3770 ‐ Arrangementsinntekter ‐10 000 0 ‐10 000
     3920 ‐ Medlemskontingent ‐400 000 ‐484 179 ‐550 000
Sum Andre inntekter ‐615 000 ‐743 753 ‐835 000

SUM DRIFTSINNTEKTER ‐793 000 ‐905 260 ‐1 060 000

DRIFTSKOSTNADER
 
Varekostnad

     4090 ‐ Beholdningsendring 5 000 6 318 5 000
     4300 ‐ Varekostnad bua 20 000 0 0

Sum Varekostnad 25 000 6 318 5 000

Driftskostnader

     6300 ‐ Leie lokaler 155 000 116 229 160 000
     6320 ‐ Renovasjon, vann, avløp o.l. 8 188 8 500
     6340 ‐ Lys/varme 80 000 141 289 150 000
     6360 ‐ Renhold 70 000 63 709 100 000
     6400 ‐ Nasjonale/regionale stevner 20 000 24 083 50 000
     6402 ‐ Internasjonale stevner 40 000 7 550 50 000
     6403 ‐ Lisenser & avgifter instruktører 6 000 0 5 000
     6407 ‐ Kenshusei programmet 40 000 0 0

     6450 ‐ Dugnadsutgifter 5 000 0 5 000
     6500 ‐ Internett/data 0 6 366 0

     6501 ‐ Web hosting/Sosiale medier 10 000 0 4 000
     6540 ‐ Inventar 10 000 0 5 000
     6560 ‐ Kontorrekvisita 3 000 0 0

     6570 ‐ Innkjøp karateutstyr for salg 0 50 577 70 000
     6600 ‐ Reparasjoner/vedlikehold 30 000 63 164 80 000
     6700 ‐ Revisjons/regnskapshonorar 15 000 26 455 15 000
     6860 ‐ Møter, kurs, oppdatering 15 000 39 184 50 000
     6870 ‐ Kaffe, drikkebeger, toalettrull 5 000 5 091 5 500
     6890 ‐ Andre adm. kostnader 5 000 4 117 4 500
     6940 ‐ Porto 200 0 0



     7104 ‐ Gasshuku instruktører 80 000 16 027 80 000
     7106 ‐ Utgifter Nordisk 68 500 77 183 0

     7140 ‐ Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 71 984
     7200 ‐ Utgift Gasshuku vår 0 0 50 000
     7202 ‐ Utgift Gasshuku høst 30 000 33 164 30 000
     7204 ‐ Utgift barne/ungdoms arrangement 20 000 21 600 22 000
     7205 ‐ Kompensasjon for Idrettspatruljen 40 000
     7400 ‐ Kontingenter kampsportforbund 80 000 35 016 50 000
     7401 ‐ Kontingent shotokan forbund 7 000 6 480 7 000
     7402 ‐ Kontingent/utgift norsk karateforbund 10 000
     7420 ‐ Gaver, premier 13 000 31 358 10 000
     7500 ‐ Forsikringspremie 7 000 5 843 6 000
     7560 ‐ Arrangementskostnader 20 000 0 10 000
     7770 ‐ Bank og kortgebyrer 15 000 16 428 16 500
Sum Driftskostnader 849 700 871 083 1 094 000

Avskrivninger

Sum Avskrivninger

SUM DRIFTSKOSTNADER 874 700 877 401 1 099 000

 
Driftsresultat 81 700 ‐27 859 39 000
 
Finansposter

8040 ‐ Renteinntekter ‐2 100 ‐6 146
Sum Finansposter  ‐2 100 ‐6 146 0

 
Resultat etter finansposter  79 600 ‐34 005 39 000

 
1460 ‐ Innkjøp varer for videre salg  25 405

Fordringer

Opptjent ikke fakturert ‐7 500

Bankinnskudd, kontanter

1920 ‐ Bank konto 3201.10.38351 421 603
1930 ‐ Bank konto 3201.32.78228 1 010 473
1935 ‐ Skagenfond 5 782
1940 ‐ Depositum husleie  37 843
Sum Bankinskudd , kontanter 1 475 702

SUM EIENDELER 1 493 607
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1. INNLEDNING   
   
Stavanger karateklubb har et langsiktig strategi- og organisasjonsdokument som, sammen 
med klubbens lover, er retningsgivende for hvordan klubben skal drives på kort og lang 
sikt. Dokumentet gjelder for en 4 års periode, men skal behandles og eventuelt revideres 
på hvert årsmøte. (se pkt 10)   

   
   

2. IDRETTENS GRUNNVERDIER   
   
Norges Idrettsforbund (NIF) sin visjon er Idrettsglede for alle. Følgende 
aktivitetsverdier gjelder for norsk idrett:   
   

• Glede    
• Fellesskap   
• Helse   
• Ærlighet   

   
Norges Kampsportforbund sine verdier er:   
   

• Trygghet,    
• Ydmykhet,    
• Respekt.   

   
Stavanger Karateklubb skal kombinere de tradisjonelle verdier som hentes fra 
Budotradisjonen med grunnverdiene innen norsk idrettsbevegelse.    
   
Karate for alle er Stavanger Karateklubb sin visjon.   
     

3. ORGANISASJONSMESSIGE PRINSIPPER   
   
Norges idrettsforbund legger følgende organisasjonsmessige prinsipper til grunn for sitt 
arbeid:   
   

• Frivillighet   
• Demokrati   
• Lojalitet   
• Likeverd   

   
Disse gjelder også for arbeidet i Stavanger Karateklubb.   
  
   
Klubben skal drives i tråd med norsk lov og Idrettsforbundets/Kampsportforbundets lover, 
verdier og regler for øvrig.   
   



Klubbens lovdokument og Strategi- og organisasjonsdokumentet er styrende for alle 
aktiviteter i klubben.   
   

    

4. MÅLSETTINGER   
   
4.1 HOVEDMÅLSETTINGER   
Stavanger karateklubb skal drive trening og instruksjon innenfor tradisjonell karate-do med   
Shotokan som stilart. Klubben skal gi tilbud til mosjonister/breddeutøvere og til 
konkurranseutøvere. Klubben skal både fremme tradisjonell Budo og karate som 
konkurranseidrett. Klubben skal gi et fullverdig tilbud til barn, ungdom og voksne.   

   
   
4.2 BARN OG UNGE   
Klubben gir tilbud til barn fra ca. 6 års alder. Det skal vektlegges allsidighet og lek, og 
Idrettsforbundets regler for barneidrett skal etterleves. Det er en målsetting å skape et trygt og 
forsvarlig treningstilbud og et godt sosialt miljø hvor barn kan trives og utvikles, fysisk, sosialt 
og mentalt.   

   
Klubben skal arrangere klubbkonkurranser og/eller kretskonkurranser for barn og unge.   
   
Vi skal tilstrebe å arrangere utenomsportslige aktiviteter for å fremme vennskap og 
kommunikasjon.  
   

   
4.3 BREDDEIDRETT   
Stavanger Karateklubb skal arbeide for å gjøre karate som idrett og mosjonstilbud kjent blant 
Stavangers innbyggere med sikte på økt rekruttering av voksne medlemmer.   

   
Vi skal ha høy faglig og menneskelig kvalitet i alle våre treningstilbud og satse på et godt 
sosialt miljø.   
  

   
4.4 KONKURRANSEIDRETT   
Karate som konkurranseidrett er en viktig del av Stavanger Karateklubb sin aktivitet. Det 
skal gis treningstilbud til medlemmer som ønsker å drive sporten på konkurranseplan. 
Klubben skal legge forholdene til rette slik at utøvere kan delta i nasjonale eller 
internasjonale stevner. Utøverne forplikter seg på sin side til å stille opp for klubben primært 
som instruktører, alternativt i dugnadsarbeid, og på annen måte og være et forbilde som 
idrettsutøver og som  
menneske.    

   
  



4.5  RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL 
KONKURRANSEUTØVERE  

  
Retningslinjene er:  
  

• Utøver som konkurrer for klubben kan søke om økonomisk støtte  
• Utøverne må levere inn et budsjett for den gjeldende konkurransesesong.  
• Styret fastsetter årlig et beløp i budsjettet for denne type aktivitet.  
• Utøver skal stille seg tilgjengelig for en trener/instruktørrolle i klubben. Det er opp til 

Styre/TK å avgjøre om de skal benyttes.   
• Utøver skal være behjelpelig på arrangementer i regi av klubben hvis ikke andre planer 

forhindrer dette (stevner, konkurranser, gradering, avslutninger, egne arrangementer 
osv.)  

• Utøver skal fremstå som en positiv ambassadør for SKK  

Utbetaling av økonomisk støtte  

Utøvere som mottar støtte vil få utbetalt støtten etterskuddsvis, ved levering av reiseregning. 
Reiseregningene skal være av kategori; eks konkurranse eller treningssamling. Det skal 
benyttes klubbens skjema for reiseregning (kontakt kasserer).  
  
Evalueringskriterier:  

• Utøverens sportslige nivå og alder  
• Konkurranse kategori (Cup, NM, Internasjonalt) og nivå  

   
  
4.6 SHOTOKAN   
Vi skal undervise i tradisjonell Shotokan karate-do. Grunnlaget er prinsipper beskrevet i 
Nakayama Sensei sine bøker (Best Karate og Dynamic Karate), men er utviklet til mer 
moderne prinsipper gjennom samarbeid med WTKO, Norges Shotokan Forbund og andre. En 
felles forståelse for moderne shotokankarate skal sikres gjennom jevnlige 
instruktørsamlinger.  Nasjonalt og internasjonalt samarbeid skal bidra til et høyt faglig nivå.   

   
   
4.7 STILARTSTILKNYTNING   
Klubben er medlem av Norges Shotokanforbund med de rettigheter og plikter det medfører. 
Vi skal tilstrebe å ha minst en av våre instruktører i NSFs tekniske komite   
   
  
5. HOLDNINGSSKAPENDE VIRKSOMHET   

   
Klubben skal vektlegge respekt, ansvarsfølelse, ydmykhet og dojo-etikette i alle aktiviteter. 
Fellesskapsfølelse og gjensidig respekt for hverandre skal også utvikles ved miljøskapende 
og sosiale tiltak.   

   
I Stavanger karateklubb skal medlemmer med ulik kulturell bakgrunn trives sammen.   



   
Klubben skal ha en klar holdning mot voldsutøvelse generelt og bruk av karateteknikker, i 
annet enn selvforsvar, spesielt.   
   
Vi skal bidra til at presse, media, utøvere, foreldre og andre får et riktig og positivt bilde av 
karatesporten.   
   
Stavanger Karateklubb har en klar holdning mot doping i idretten. Dette gjelder også 
preparater og lignende i regelverkets gråsoner.   

   
   

6. TRENINGSTILBUD   
   
Det skal utvikles et variert og allsidig treningstilbud i tråd med moderne treningsprinsipper og 
tradisjonell Budo og Shotokan karate-do. I tillegg til klubbens kjernevirksomhet gir vi også 
tilbud om alternativ selvforsvarsundervisning via Keysi gruppen, som er tilknyttet KEYSI 
WORLD med Justo Dieguez i Spania.   

   
Klubben skal jevnlig arrangere treningsleirer for både medlemmer og ikke-medlemmer.    
   
Instruktørene skal ha et høyt faglig nivå og gis tilbud om utdanning og videreutvikling.   
   

    
7. KOMMUNIKASJON / INFORMASJON   

   
Klubben skal gi informasjon ut til medlemmer, foreldre og tillitsvalgte slik at de kan 
identifisere seg med klubben, og dermed stimuleres til engasjement.   

   
Web-siden skal holdes oppdatert med relevant informasjon og dokumentasjon.   
   
Facebook skal brukes som en ekstern og intern kommunikasjonskanal, hvor medlemmer og 
andre får statusoppdateringer på øktene, relevant klubbinfo, samt informasjon om relevante 
aktiviteter og fagstoff.   

   
  
Klubben skal arrangere medlemsmøter, sosiale sammenkomster og andre aktiviteter for å 
skape samhold og engasjement.   

   
   
8. ANLEGG   

   
Treningslokalene (dojo’en) skal ha en tilstrekkelig høy standard. Medlemmer skal opplæres 
til å ta et ansvar for felles lokaler. Jevnlig vedlikehold og oppgradering skal sørge for at 
bygningsmessig standard opprettholdes. Klubben skal ha en økonomisk drift som bidrar til å 
sikre dette. (Se pkt. 9)   

   



   

9. ØKONOMI   
   
Klubben skal drives etter sunne økonomiske prinsippet og det er et mål at det årlige drifts- 
regnskapet gir et positivt resultat. Et eventuelt overskudd skal primært avsettes til lokaler, 
ut- styr eller trenerutdanning.   
   

   

10. REVISJON   
   
Strategi- og organisasjonsdokumentet skal gjennomgå revisjon på årsmøtet.   
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