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1 FORKORTELSER 

TK = Teknisk Komitè 

SI = Sjefsinstruktør 

SG = Styringsgruppen 

JKA HQ = Honbu Dojo, Tokyo, Japan 

IHT = I henhold til 
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2 BAKGRUNN: 

Teknisk Komité (TK) består av JKA Norway sine høyest graderte medlemmer.  Senior 
medlemmer besitter kunnskap og erfaring som er samlet gjennom tiår med trening og 
undervisning.  

Det er et klart skille mot ansvarsområder som er dekket av JKA Norway sitt demokratisk 
valgte Styre og TK. TK sammen med Styret skal kontinuerlig forbedre og utvikling 
organisasjonen i en felles retning mot felles mål. 

For å sikre bærekraftig utvikling, har TK definerte ansvarsområder. Mandatet (organisering, 
roller, funksjoner og ansvarsområder) beskrives i dokumentet. TK eier av dokument. 

Håndtering av endringer: 

1. Det er krav om 2/3 flertall ved TK sin generalforsamling beskrevet i kap 5.1. 
2. Dokumentet godkjennes deretter av styret ved simpelt flertall. 

Annet: 

Dersom det er uoverensstemmelse om endringer er organisatorisk, administrative eller 
økonomiske, avgjør styret hvilken definisjon som skal nyttes. 

Årsmøte for klubbene kan til enhver tid endre dette dokumentet ved simpelt flertall.  
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3 FORRETNINGSORDEN FOR TEKNISK KOMITÉ 

 
Formålet til Teknisk Komitè er:  

 Sette normen for JKA Shotokan karate-do slik den utøves i JKA Norway. 
 Kontrollere at JKA Shotokan karate-do utøves på korrekt måte basert på JKA HQ og 

JKA WF standard. 
 

Oppgaver er: 
 Undervise ved nasjonale Gasshukuer i regi av JKA Norway.  
 Utdanne og lisensiere: Instruktører, graderingsberettigede og dommere.  
 Ansvarlig for gjennomføring av graderinger i JKA Norway. 
 Etablere og vedlikeholde teknisk-langtidsplan som støtter organisasjons mål og 

retning. 
 

4 ORGANISERING AV TEKNISK KOMITÉ: 

Organiseringen av TK legger til grunn at man i størst mulig grad skal bruke den kompetanse, 
engasjement og lederkompetanse blant TK-medlemmene. TK medlemmer står fritt til å søke 
råd og støtte fra kompetanse i og utenfor JKA Norway. Det kan etableres arbeidsgrupper når 
oppgaver krever det. TK skal være inkluderende og bruke relevant kompetanse for å styrke 
JKA Norway sin virksomhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk Komitè og Sjefsinstruktør underlagt gjeldene regler/instrukser fra Årsmøte og/eller 
styret i JKA Norway.  

 

 

 

Teknisk komite Styrings gruppe (SG) 

TK medlemmer 

TK Generalforsamling 

Sjefsinstruktør 



 
 

“Vi skaper JKA Norway sin fremtid» 
- gjennom godt samarbeid og fremragende kompetanse. 

 
 

4.1 TK GENERALFORSAMLING 
TK Generalforsamling avholdes en gang pr. år for alle TK-medlemmer. TK generalforsamling 
skal avholdes iht. terminliste; i forkant eller under høstgasshuken i Bergen i november.  

Presidenten er tilstede under generalforsamlingen og informerer om styrets arbeid og status 
for JKA Norway.  

TK generalforsamling sitt mandat : 
 Godkjenne dokumentet «Forretningsorden og organisering av TK».  
 Velge nye medlemmer til styringsgruppe  
 Innstille ny Sjefsinstruktør, ref statuttene. 
 Godkjenne ny(e) visesjefsinstruktør(er) 
 Godkjenne Landslagssjef 
 Godkjenne og følge opp teknisk langtidsplan 
 Kan omgjøre vedtak i styringsgruppen med simpelt flertall. Saken må være sendt inn 

minimum 3 uker i forkant av generalforsamlingen og være en del av saksinnkallingen.  
 Vedta ny forretningsorden for gjennomføring av generalforsamlingen. 

 

ANNET: 

 Få informasjon om rulleringsliste om gasshukuer og kurs for påfølgende år. 
 Kan avsette, Visesjefsinstrukør(er), Landslagssjef, Rådgivere og medlemmer av 

styringsgruppen med 2/3 flertall.  

 

4.2 SJEFSINSTRUKTØR (SI) 
 Overordnet ansvar for teknisk utvikling av medlemmer i JKA Norway.  
 Teknisk Sjef 
 Leder for TK 
 Oppfølging og teknisk utvikling av TK medlemmene sine tekniske ferdigheter og 

kvalifikasjoner. Gjenspeiles i Teknisk Langtidsplan. 
 Sørge for etterlevelse av Teknisk langtidsplanen 
 Kontaktperson mot JKA HQ og JKA Europa. 
 Ansvarlig for arrangering av Honbu-Dojo samling hvert år. 
 Invitasjon og godkjenning av utenlandske JKA instruktører til arrangement i JKA 

Norway. Dette gjelder også for klubbregi. 
 Lage årsrapport iht. kontrakt og som skal være en del av vedlegg til 

årsmøteinnkallingen.  
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4.3 VISESJEFSINSTRUKTØR(ER): 
For å sikre kontinuitet og ivareta nasjonale oppgaver vil det velges Visesjefsinstruktør(er). 

 Sjefsinstruktør nominerer visesjefsinstruktør(er) som godkjennes formelt ved simpelt 
flertall på TK generalforsamling. 

 De(n) som tildeles rollen vil normalt tre inn som Sjefsinstruktør ved lengre fravær hos 
SI. 

 Visesjefsinstruktør(er) er normalt de(n) person(er) som er nærmest sjefsinstruktør i 
grad og kompetanse. 

 Styringsgruppen sammen med Styret «aktiverer» visesjefsinstruktør rollen i slike 
tilfeller. Ved flere visesjefsinstruktører er det den høyest graderte av 
visesjefsinstruktørene som trer inn i rollen som sjefsinstruktør.  

Andre oppgaver:  

 Oppfølging av klubbhovedinstruktørene og deres tekniske utvikling.  
o Skriftlig rapport sendes Sjefsinstruktør.  

 Teknisk støtte og instruksjon under honbu dojo samlingen  
 

4.4 RÅDGIVERE 
Rådgivere er senior utøvere med høy kompetanse. Normalt sett høyere grad eller lengre 
ansiennitet enn sjefsinstruktør. Rollen beholdes så lenge en er medlem av Teknisk Komitè.  

Rådgivere skal bidra med:  

 Teknisk støtte og rådgivning til sjefsinstruktør og TK-styringsgruppe 
 Teknisk støtte og instruksjon under honbu dojo samlingen  
 Innspill til organisasjonsutvikling av teknisk art 
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4.5 STYRINGSGRUPPEN 
Styringsgruppen sørger for «daglig drift» av TK sine aktiviteter. Styringsgruppen bestå av 7 
stk. TK medlemmer inkl. Sjefsinstruktør. Beslutninger tas ved simpelt flertall. 

Valg av styringsgruppe: 

 SI gjennomfører interesse karlegging blant TK medlemmene. 
 SG medlemmer innstilles av SI og velges med alminnelig flertall under TK 

Generalforsamling ved skriftlig valg. Der stemmes det over alle medlemmene 
samtidig. Dersom ikke simpelt flertall oppnås, stemmes det for hvert medlem. 

 Sjefsinstruktør vil fremme ny kandidat for godkjenning helt til enighet oppnås. 
 Ingen av gruppens 7 medlemmer inkludert sjefsinstruktør kan være fra samme klubb. 

 
Annet:  
Visesjefsinstruktør(er) og Rådgiver(e) har møte- og talerett (men ikke møteplikt) i 
styringsgruppen. De har ikke stemmerett i styringsgruppen, med mindre de er valgt inn som 
medlemmer av styringsgruppen.  

 

4.6 TK MEDLEM (TK-M) 
 Alle medlemmer med 5. dan JKA eller høyere grad kan bli medlem av TK. 
 Innbydelse til medlemskap sendes ut av sekretær innen 1 måned etter bestått 5. 

dans gradering. Nye TK medlemmer innrulleres ved annonsering av Sjefsinstruktør 
på nærmeste offisielle JKA Norway Gasshuku.  

 Alle medlemmer av TK, uavhengig av rolle, er medlemmer med varig medlemskap. 
 Det er kun styret som kan ekskludere medlemmer av TK etter brudd på JKA Norway 

sine vedtekter. Styringsgruppen eller sjefsinstruktør kan ikke ekskludere TK 
medlemmer. 

 Det er kun medlemmer av TK, ved unntak av det som står i kap 6, som kan undervise 
på de offisielle gasshukuene og forestå kurs i regi av JKA Norway. Gjelder ikke ved 
barnegasshukuer. 

 Alle TK-medlemmer blir kalt inn til TK generalforsamlingen en gang pr. år. 
 Sjefsinstruktør er også medlem av TK-M og det skilles ikke på TK medlem og 

Sjefsinstruktør i dette dokument med mindre det er spesifikt nevnt.  
 For å kunne bli medlem av TK må søkeren ha hatt fast bopel i Norge i minimum 2 år. 

 

4.7 PENSJONSALDER 
 Pensjonsalder for sjefsinstruktør, visesjefsinstruktør og medlemmer av 

styringsgruppen er 65 år. 
 Ny sjefsinstruktør velges senest 1 år i forveien, for å skape forutsigbarhet for 

organisasjonen og for god erfaringsoverføring.  
 Det er ingen øvre aldersgrense i TK. 
 Etter pensjonsalder er en fortsatt medlem av TK. 
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4.8 ANDRE FORHOLD RUNDT MEDLEMSKAP I TK 
 Dersom en trekker seg frivilling fra TK, og ønsker seg tilbake ved en senere 

anledning, må det søkes om å gjenoppta medlemskapet til TK. Søknad sendes til 
sekretær og medlemskapet må godkjennes av generalforsamlingen ved simpelt 
flertall.  

 TK medlemskapet opphører ved utenlandsopphold utover 3 måneder. Medlemskapet 
kan gjenopptas når TK medlemmet er tilbake fra utenlandsoppholdet. Vedkommende 
må søke om å gjenoppta medlemskapet til TK. SI informeres, søknad sendes til 
sekretær. Medlemskapet godkjennes av generalforsamlingen ved simpelt flertall.  

 

5 ROLLER & OPPGAVER I TK STYRINGSGRUPPE: 

Kurs, treningssamlinger og konkurranser i regi av JKA Norway eies av organisasjonen. Det 
er Årsmøtet, gjennom Styret, som forvalter disse rettighetene. Styret vil normalt delegere til 
Sjefsinstruktør og Teknisk Komité å lede og utvikle disse arrangementene til det beste for 
medlemmene i JKA Norway.  

Noen av ansvarsområdene til TK er:  

5.1 STEVNER 
Sikre tilstrekkelig ressurser, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre og utvikle JKA 
Norway sine konkurranser. 

5.2 GASSHUKU 
Sikre utvikling og at den tekniske gjennomføringen av Gasshukuer ivaretas til det beste for 
organisasjonen. Forutsigbarhet for instruktører og gjennomføringsplan. 

5.3 DOMMER 
Sikre tilstrekkelig ressurser, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre og utvikle JKA 
Norway sin kompetanse innen dømming på nasjonale/internasjonale stevner. 
 

• Sikre at dommerreglene er oppdaterte og tilgjengelige for medlemmene.  

5.4 UTDANNING 
 Ansvarlig for å videreutvikle JKA Norway sitt utdanningssystem 
 Ansvarlig for at medlemmene får tilbud om nivå 1 kurs i regionene.  
 Ansvarlig for oppdatert kursmateriale til kursholderne i TK til nivå 1 kursene og nivå 

2/3 kursene.  
 Kontaktperson for Utdanningskonsulent i NKF/NIF og styret i JKA Norway 

5.5 TEKNISK LANGTIDSPLAN 
Det skal til enhver tid være en aktiv langtidsplan som er kalibrert med organisasjonens 
langtidsplan. Det er sjefsinstruktør sitt ansvar å sikre at denne etterleves i TK.  
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5.6 ARBEIDSGRUPPE/PROSJEKTER: 
For å løse saker/drive aktiviteter i regi av JKA Norway TK vil det være behov for aktivisering 
av TK-medlemmer eller andre ressurspersoner/grupper. TK ønsker å få tilgang til den gode 
kompetansen som ligger i organisasjonen og øke engasjementet blant ressurspersoner. 

Det vil ved behov organiseres prosjekt/arbeidsgruppe(r). Arbeidsgrupper setter opp 
nødvendige møtepunkt. Det tilstrebes at dette primært skjer under NM helgen, 
Sommergasshuku-helgen eller høstgasshukuhelgen.  

• SG gir mandat til hvert område/prosjekt. Mandatet skal dekke; formål, målsetning, 
rammer og økonomi. (JKA kan dekke kostnader til reiseutgifter for TK medlem og 
gruppemedlemmer for utgifter til gjennomføring av aktiviteter.) 

• Arbeidsgrupper legger frem forslag til endring/saker for vedtak i TK SG / TK-
Generalforsamling 

• Utgifter utover tildelingen til prosjektet kan normalt ikke påregnes dekket av JKA 
Norway med mindre det foreligger en forhåndsgodkjenning fra Styret.  

5.7 LANDSLAGSSJEF 
En fast rolle i TK 

• Landslagssjef er underlagt SI og rapporterer til ham.  
• Landslagssjef kan utnevne assistenter/trenere til oppfølging av landslaget. Disse 

trenger ikke å være medlem av TK. De kan også få ansvar for oppfølging av for 
eksempel et junior landslag eller veteran landslag.  

• Oppfølging av kontrakter med landslagsutøverne.  
• Planlegge, organisere og gjennomføre landslagstreninger  
• Utarbeide og følge opp individuelle treningsplaner og innhold, herunder: 

Kapasitetsanalyser og utviklingsmål.  
• Uttak av utøvere til internasjonale mesterskap  
• Budsjett og økonomioppfølging av landslaget i samarbeid med Kasserer og sekretær. 
• Planlegge og organisere deltakelse i internasjonale mesterskap i samarbeid med 

sekretær. 
• Ansvar for å gi tilbakemelding til utøvernes respektive hovedinstruktører  
• Skal være tilstede på JKA NM, JKA Open, JKA EM og JKA VM, og tilstrebe å være 

tilstede under JKA Cuper. 
• Lage årsrapport ihht. kontrakt og som skal være en del av vedlegg til 

årsmøteinnkallingen.  
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5.8 HONBU DOJO KURSET 
 

Honbu-Dojo kurset er JKA Norway sitt forum for faglig utvikling av seniorene i JKA Norway. 
Det er Sjefsinstruktør, med støtte fra TK og sekretær, som arrangerer og håndterer alle 
praktiske sider ved dette kurset. 

Honbu Dojo kurset er for alle med 3. dan eller høyere grad. Og i tillegg alle 
hovedinstruktører, uavhengig av grad. 

Honbu Dojo kurset skal arrangeres en gang hvert år.  
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6 FOR DE MED 4. DAN 

Vi ser på alle som viktige ressurser i organisasjonen.  Vi ønsker å benytte oss av deres gode 
ressurser og å gi de større ansvar i organisasjonen.  

Alle med 4. dan kan delta på TK generalforsamling (møte og talerett, men ikke stemmerett).  

Aktive utøvere med 4. Dan i mer enn 5 år eller er hovedinstruktør i en klubb, tildeles 
graderingslisens nivå 3. (Dette punktet tas vekk når det er lagt inn i lisensreglene for 
nasjonale lisenser. 

6.1 KRAV  
 
For å kunne bidra inn til JKA Norway i form av undervisning og kursing stilles det følgende 
krav til dem med 4. dan.  

 Inneha de nasjonale lisensene 3-2-3 
 Aktiv dommer på nasjonale stevner. 
 Deltar på nasjonale gasshukuer 
 Deltar på internasjonale gasshukuer 
 Fast instruktør i egen klubb   
 Bidrar også i egen klubb utover instruksjon 

6.2        BIDRAG TIL JKA NORWAY: 
 

Utføres på dugnad: 

 Kan bidra/lede arbeidsutvalg nedsatt av TK 
 Assistere ved behov på nasjonale lisenskurs.  
 Ved behov kan de forespørres å holde tilleggspartier på de nasjonale gasshukuene, 

som egne partier for de som skal til shodan.  
 Etter forespørsel fra TK å delta ved graderingsbord ved de nasjonale gasshukuene 

for å aktivt observere og hjelpe.  

Utføres etter JKA sine honorar satser:  

 Instruksjon på barnegasshuku. 
 Instruktører på barneparti på nasjonale gasshukuer. 
 Arrangere egne kyu instruktør og dommerkurs. 
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7 SEKRETÆR 

 
Sekretær er en lønnet stilling i JKA Norway. Dette er en administrativ stilling for TK (og 
styret). Ingen TK medlemmer kan være sekretær, men sekretær kan trene karate. Sekretær 
vil være tilstede på alle TK møter (og styret) med ansvarsområder iht. Instruks i add. 13.5. 
 

8 VALGPERIODER 

 
 TK SG-medlemmer og Landslagssjef blir valgt etter avholdt JKA VM og på første 

tilstøtende TK-Generalforsamling. Tiltredelse skjer 1. januar. 
 Sjefsinstruktør utnevnes/avsettes etter vedtektene.  

9 UNDERVISNING PÅ GASSHUKUER ELLER KURS.  

 For å kunne undervise på nasjonale hovedgasshukuer i regi av JKA Norway må en 
være: 

o TK medlem, eller de unntak som gitt for 4.dan.  
o Internasjonal instruktør 

 For å kunne undervise på nasjonale barnegasshukuer i regi av JKA Norway stilles et 
av følgende kriterier til instruktør:  

o Klubbhovedinstruktør. 
o Utøvere med 4. dan eller høyere grad. 

Ett TK medlem må alltid være en av instruktørene. 
De som underviser må minimum ha nasjonalt nivå 1 instruktør og nivå 1 
graderingslisens.  

 For å kunne undervise på de norske gasshukuene settes det krav om å inneha de 
norske lisensene: 3-3-3 (instruktør, gradering, dommer). 

 For å kunne undervise på de norske lisenskursene settes det krav om å inneha de 
norske lisensene: 3-3-3 (instruktør, gradering, dommer) internasjonal B-
instruktørlisens og B- dommerlisens.  

 Alle norske som underviser på norske Gasshukuer eller kurs i regi av JKA Norway 
skal fremvise politiattest til President i JKA Norway. Dette skal protokollføres i 
styretreferat at politiattest er fremvist og godkjent.  

10 MØTEVIRKSOMHET 

10.1 MØTER I TEKNISK KOMITÉ STYRINGSGRUPPE 
SG skal avholde nødvendige møter ila året, og minimum 4 stk, ett fysisk og et digitalt møte 
hvert halvår. Møtene er beslutningsdyktige så lenge det er simpelt flertall av TK-SG 
medlemmene som møter. Møtene kan avholdes dersom Sjefsinstruktør ikke er tilstede og så 
lenge møtene er satt opp på terminlisten. Sjefsinstruktør delegerer da sine fullmakter.  
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10.2 FELLESMØTER TK SG – STYRET 
Fellesmøter er møter hvor TK SG og Styret kommer sammen for å samhandle om 
organisasjonens retning og mål. Det bør avholdes tilstrekkelig antall møter for å sikre 
kalibrering og saksbehandling. Det skal avholdes minimum 1 fellesmøte i året mellom TK SG 
og Styret.  

Tema på fellesmøter er bl.a.: 

• Evaluere fremdrift i forhold til mål og tiltak. 
• Langtidsplanene (Teknisk og administrativ) 
• Koordinere aktiviteter/arbeidsoppgaver som utføres av TK og styret for å unngå 

dobbeltarbeid. 
 

Styret og TK er hver for seg beslutningsdyktige/vedtaksdyktige på fellesmøtene. (Flertall)  

11 REGULERING AV ØKONOMISKE FORHOLD:  

• Det skal foreligge skriftlig avtale mellom JKA Norway styret og Sjefsinstruktør. 
• Det skal foreligge skriftlig avtale mellom JKA Norway styret og Landslagssjef. 
• Egne satser gjelder for undervisning på gasshukuene og kursene i regi av JKA. 

Satsene bestemmes av årsmøte. 
• Gasshukuer: 

o Det tildeles ikke honorar til TK medlemmer (eller andre) for å være 
hjelpeinstruktør på norske gasshukuer.  

o TK medlemmer som ikke underviser, men er hjelpeinstruktører og/eller 
graderer får lunsj og annen matserving i hallen under gasshukuen, og gratis 
bankett (ikke alkohol) av JKA Norway. Andre måltider ifm. gasshukuen dekkes 
av TK medlemmet selv.  

o Hotell og reise dekkes ikke av JKA Norway ved hjelpeinstruktørrolle,  
• Ingen kompensasjon til TK ved konkurranser eller møter. (Styret gir kun 

forhåndsgodkjent reise og/eller utgiftsrefusjon) 
• Utgiftsgodtgjørelse Fellesmøte TK-SG og Styret 

o Det dekkes kost, losji og reise i sin helhet til møte. Om møtene er lagt til 
gasshukuene dekkes det kost og losji for 1 natt, og kun 50% av reiseutgiftene. 
Det skal alltid tilstrebes at møtene skjer i forbindelse med disse 
arrangementene, eventuelt i forbindelse med JKA NM.  

 

 

12 FELLESFUNKSJONER – MEN EIES AV STYRET 

• Terminlisten. 
• Ansvar for oppdatering av "Klubbprosedyrer ved gradering" (dokument) – og etter 

innspill fra TK. 
• Kontraktsoppfølging mellom President og SI JKA Norway 
• Sikre at Langtidsplan (tekn & admin) godkjennes av Årsmøtet 
• Rapportere fremdrift i Langtidsplanen 
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13 ADDENDUM 

13.1 UTDANNING 
 

Arbeidsfordeling vedrørende kurs i JKA Norway mellom styret og TK. 

 

Punkt Oppgave Hvem 
1 Sende ut innbydelse til kurs. Sekretær 

2 Sortere påmeldinger og sette dem opp i liste. Ferdig liste 
sendes kasserer og kursinstruktør. 

Sekretær 

3 Sende kurspapirer til kursinstruktør. I tillegg ta en 
førsamtale minst 2 uker i forveien av kurset for koordinering 
og forståelse av gjennomføring og forventninger til kurset.  

Sekretær 

4 Sette opp "fag" i It's learning. Sekretær 

5 Legge inn deltagere i It`s learning, Administrere It's 
learning. 
Det gies 3 ukers frist for kurs.  

Sekretær 

6 Oppdatere intern oversikt og sende denne til NKF en gang i 
året, fortrinnsvis i starten av året. 

Sekretær 

7 Lage og sende ut diplomer (ikke retest). Sekretær 

8 Sende resultat til kurs instruktør Sekretær 

9 Oppdatere nettsider. Sekretær 
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13.2 TREKNINGSANSVARLIG 
 

Punkt Oppgave Hvem 
1 Legge ut innbydelsen til aktuelt stevne på nyhetssidene 

www.jkanorway.no  og informere om dette på facebook 
siden til JKA Norway. 
 

Sekretær 

 

2 Klargjøre for påmelding i stevne admin. system (SAS) Sekretær 

3 Gjennomgå påmeldingene fra klubbene til aktuell stevne. Er 
det feil i påmeldingslistene tar sekretær kontakt med 
klubbene for å etterspørre manglende informasjon. 
 

Sekretær 

4 Sortere påmeldingene og foreta trekning i SAS. 
Stevneleder i SG godkjenner klasseinndelingen før trekning 
og godkjenner trekningslisten før den offentliggjøres.  
 

Sekretær 

5 Legge ut trekningslistene og resultatlistene på 
www.jkanorway.no, på nyhetssidene. Og informere på 
facebook om at listene er klare og de ligger på 
nyhetssidene.  
 

Sekretær 

6 Legge ut nyheter om antall påmeldte, hvor stevnet bør 
være med mer på facebook sidene og nyhetssidene.  
 

Sekretær 



 

Side 17 av 21 
 

13.3 PROSESS FOR BESLUTNING AV SAKER I TK STYRINGSGRUPPE 

 

Steg Ansvarlig Innhold 

1. Innmelde forslag Alle i TK / Sjefsinstruktør Hva: Alle i TK kan melde inn saker/forbedringer eller forslag  
Hvordan: Meldes inn skriftlig sak til SG. 

2. Rådføring Sjefsinstruktør eller TK SG 
medlem 

Hva: Alle forslag skal belyses og rådføres i SG og/eller sammen med Styret  
Hvordan: Sondering og dialog med tilstrekkelige ressurser. 

3. Hente 
innspill/Synspun
kter fra TK-
medlemmer 

Sjefsinstruktør eller SG 
medlem 

Hva: Saker/forbedringer eller forslag fra SI og SG legges frem for å hente synspunkt og innspill fra TK 
medlemmer.  
Hvordan: TK Generalforsamling eller fortløpende etter behov.  (epost, muntlig på samlingssteder; Gasshuku, 
stevner m.m) 

4. Behandle 
innspill 

SG gruppe Hva: Konkrete innspill diskuteres i TK SG (evt. med styret) – enkelt saksunderlag og forslag til beslutning 
sammenstilles.  
Hvordan: Saksbehandles i møter, epost eller tlf. (På formålstjenlig måte) 

5. Forstå 
konsekvenser 

SG gruppe Hva: Alle beslutninger og vedtak har en konsekvens. Denne må belyses og forstås og evt. hensyn tas med i 
beslutning.  
Hvordan: Skrive ned innlysende og mulige konsekvenser; oppside og nedside. 

6. Beslutte Sjefsinstruktør eller 
delegert SG medlem 

Hva: Formell beslutning gjørs iht. Beslutnings-/vedtaksregler (simpelt flertall) og kun på TK møte 
Hvordan:  

7. Dokumentere & 
Kommunisere 
beslutning 

SG medlem Hva: Beslutningen må dokumenteres og involverte/berørte parter må informeres. Alle beslutninger og vedtak 
skal være skriftlige og dokumenteres og involverte/berørte parter må informeres. 

Hvordan: Møtereferat, Oppdatere relevant dokumentasjon som påvirkes. Alle referat sendes til alle TK 
medlemmene i etterkant av møte 

 

1.Innmelde 
forslag 2.Rådføring

3.Hente innspill 
/ Synspunkt fra 

TK

4.Behandle 
innspill

5.Forstå 
konsekvenser 6.Beslutte

7.Dokumentere 
& Kommunisere 

beslutning
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13.4 PROSESS FOR IGANGSETTING AV ARBEIDSGRUPPER / PROSJEKT 

 

Steg Ansvarlig Innhold 

1. Identifisere områder 
som bør utvikles 

SG Hva: For å løse saker/drive aktiviteter i regi av JKA Norway TK vil det være behov for aktivisering av TK-medlemmer 
eller andre ressurspersoner/grupper.  

2. Utarbeide mandat / 
beskrivelse 

SG medlem SG gir mandat til hvert område/prosjekt. Mandatet bør dekke; formål, målsetning, rammer og økonomi. (Kan dekke 
kostnader til reiseutgifter for TK medlem og utgifter til gjennomføring av aktiviteter.) 

Utgifter som reise, opphold eller annet for medlemmer av arbeidsgruppene dekkes normalt av medlemmet/respektive 
klubb selv. Utgifter til møtelokale og enkel møtemat dekkes av Styrets bevilgning til respektive prosjekts Reise –og 
oppholdsutgifter TK medlemmer dekkes av bevilgning fra TK SG/Styret. Utgifter utover tildelingen til utvalget kan 
normalt ikke påregnes dekket av JKA Norway med mindre det foreligger en forhåndsgodkjenning fra Styret.  

3. Identifisere ressurser SG medlem Undersøke med SI, Styret og andre TK-medlemmer. TK ønsker å få tilgang til den gode kompetansen som ligger i 
organisasjonen og øke engasjementet blant ressurspersoner. 

4. Igangsette arb. Gruppe SG medlem Kaller inn til et oppstartsmøte på egnet måte. Fysisk eller endre elektroniske kanaler. 

5. Arbeide med oppgave Arb. Gruppe 
leder 

Det vil ved behov organiseres prosjekt/arbeidsgruppe(r). Arbeidsgrupper setter opp nødvendige møtepunkt. Det 
tilstrebes at dette primært skjer under NM helgen, Sommergasshuku-helgen eller høstgasshukuhelgen. 

6. Presentere løsnings Arb. gruppe Arbeidsgrupper legger frem forslag og konsekvens til endring/saker for vedtak i TK SG / TK-Fellesmøte 

7. Steg 3 i besl. prosess  Se. Prosess 

 

1.Identifisere 
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mandat/beskrivelse
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13.5 SEKRETÆR 
Sekretær er en lønnet stilling i JKA Norway. Dette er en administrativ stilling for TK (og styret). Ingen TK medlemmer kan være sekretær, men sekretær kan 
trene karate. Sekretær har ingen stemmerett på TK møter. Sekretær vil være tilstede på alle TK møter med følgende ansvarsområder:  

• Lage og sende innkalling og referat fra TK Møter. 
o Punkter i innkallingen vil være etter innspill fra TK styringsgruppen og styret.   

• Innkalling og referat fra styringsgruppen skal være transeperent og sendes ut til samtlige TK medlemmer og til styret.  
• Alle dokumenter skal lagres i godkjent styringssystem bestemt av styret.  
• Kontaktperson mot styret hva angår spesifikke saker som går på tvers av TK og Styret. 
• Sikre kontraktsoppfølging mellom Sjefsinstruktør fra JKA Norway og Hovedinstruktører fra klubbene.   
• Stevner: Trekningsansvarlig med fullt ansvar for trekningen og innkommende påmeldingslister og oppdateringer på nett. 

o Lage liste til sjefsdommer for stevnet over påmeldte dommere med type lisens. 
o Sørge for at det er tilstrekkelig med dommere til stevnene. 
o Ansvarlig for oppdatering av dokumentet «stevneadministrasjonen» 

• Oppdaterer websidene med relevant informasjon. Som blant annet: 
o Oppdatering av listene for nasjonale og internasjonale lisenser 
o Oppdatering av listen over dangraderte. 
o Oppdatering av medaljeoversikten i nasjonale og internasjonale mesterskap 
o Oppdatering over graderingspensumet 
o Kontinuerlig oppdatering av annen relevant informasjon på hjemmesidene. 
o Oppdatering på intranett sidene 

• Legge ut nyheter på JKA Norway sine hjemmesider, Instagram og Facebook  
• Gasshukuer: Etablere og vedlikeholde 12 måneders rulleringsliste for hvem som skal undervise på gasshukuene etter innspill fra sjefsinstruktør. 

o etablere og vedlikeholde timeplanen etter innspill fra styringsgruppen 
o etableres rulleringstimeplanen som fordeler instruktørene til hvilket parti under gasshukuene. Listen skal være klar til godkjenning i god tid før 

gasshukustart. Sjefsinstruktør godkjenner rulleringslisten. Endelig utkast skal være klart minimum 1uke før. 
o Ansvarlig for oppdatering av dokumentet «gasshukuadministrasjonen» 

• Innbydelsen til opptak av nye TK medlemmer sendes ut av sekretær på vegne av sjefsinstruktør. Personen får automatisk medlemskap ved å svare 
skriftlig bekreftende på innbydelsen.  

• Er ansvarlig for vedlikehold av langtidsplanen. Skal være et fast punkt på saksinnkallingen til TK styringsgruppen. 
• Ansvarlig for utsendelse av sakspapirene til generalforsamlingen og skrive referat fra dette møtet. Saksinnkallingen kan først sendes ut etter en 

godkjenning av styringsgruppen og minimum 3 uker før generalforsamlingen. Saksinnkallingen sendes til alle TK medlemmer og med kopi til styret.  
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• Ansvarlig for utsendelse av alle innbydelser som stevner, gasshukuer og kurs til klubbene. Og at det alltid er siste versjoner av innbydelsene som 
benyttes.  

• Ansvarlig for vedlikehold av Its Learning og utstedelse av lisensprøvene til kursdeltakerne. 
• Ha det administrative ansvaret under honbu dojo kurset.  
• Utarbeide forslag til terminlisten. Terminlisten for neste år skal godkjennes senest på TK møtet i oktober. Terminlisten må også godkjennes av styret 

for offentliggjøring. 
• Kontraktsoppfølging mellom JKA Norway og hovedinstruktører i klubbene. 
• Sekretær kan legge inn egne punkter på saksinnkallingen.  
• Utføre ad hoc oppgaver etter instruks fra styringsgruppen. 
• Føre oversikt over hvem som skal motta Utmerkelser til organisasjonens medlemmer med «Lang og tro tjeneste». Deles ut av Presidenten og SI under 

høstgasshuku eller sommergasshukuen.  
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