LOVNORM FOR INTERNATIONAL FEDERATION OF KARATE (IFK) NORGE
IFK NORGE GRUNNLAGT 1992

§ 1. Denne lovnorm gjelder for IFK Norge og forplikter alle medlemsklubber i Norge til å rette seg
etter.
§ 2. FORMÅL:
IFK NORGE har som formål å drive organisert idrett innen Norges Idrettsforbund og samle klubber og
enkeltpersoner som vil bli med i organisasjonen og som vil være trofast mot regelverket,
organisasjonen nasjonalt og internasjonalt og mot karatens og organisasjonens idealer.
Medlemmene plikter til enhver tid å følge de pålegg og anvisninger som klubber og organisasjonen
pålegger dem etter at vedtak er godkjent av organisasjonens ledd.
§2.1 LEDER IFK NORGE
Organisasjonen ledes av en leder med lang erfaring innen IFK Norge og som kjenner organisasjonen
godt. Denne personen må ha vært i organisasjonens i en lengre tid og må ha tillit fra alle landets
klubber. Leder må kunne samarbeide med alle klubber og ha en jovial og tillitsfull innstilling og lede
organisasjonen med god dialog og godt samarbeid.
Leder for IFK Norge anbefales av styret i IFK, og godkjennes av Internasjonal IFK leder eller
stedsfortreder. IFK leder står ikke på valg.
IFK leder har tittelen ”Leder IFK NORGE”.
§ 3. ORGANISASJON:
IFK Norge er organisert gjennom INTERNATIONAL FEDERATION OF KARATE sin internasjonale
organisasjon og plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder og direktiver gitt derfra. De enkelte
klubber står fritt om de vil være med i andre nasjonale eller internasjonale organisasjoner så sant
som de ikke kommer i konflikt med IFK sine intensjoner.
§ 4. MEDLEMSKAP:
Klubber som ønsker å søke medlemskap i IFK NORGE sender sin søknad til leder i IFK NORGE.IFK leder
sender søknaden videre til de andre medlemsklubbene i NORGE som kan komme med kommentarer
til søknaden. Søknad om medlemskap godkjennes av styret. Dersom ingen av klubbene har noen
innvending mot søknaden og styret i IFK ikke har noe i mot det opptas klubben som medlem. IFK
utarbeider søknadsskjema som skal brukes til ”Søknad om medlemskap i IFK NORGE”.
§ 5. MEDLEMSKONTINGENT:
Klubbene betaler en årlig medlemskontingent til IFK NORGE. Samtidig betaler klubbene
årskontingent pr. medlem samt en engangsinnmelding til INTERNATIONAL FEDERATION OF KARATE.
Denne kontingenten betales ved utstedelse av medlemskortet som IFK leder får fra England. Dette

gjøres opp med hovedorganisasjonen etter avtale med Hanshi Steve Arneil eller stedfortreder
utnevnt av ham.
IFK NORGE fører eget medlemsregister over alle medlemmer som er registrert i IFK NORGE og har
betalt inn engangsavgiften ved utstedelse av IFK ”LIFE MEMBERSHIP CARD”. IFK NORGE fører
lister/kartotek over medlemmets navn, nummer på kortet, klubbtilhørighet og dato for utstedelse.
Klubbene fører de samme opplysningene i sine kartotek.
§ 6. GRADERINGER:
Graderinger av medlemmene kan foretas i klubbene dersom klubbene har kvalifiserte sensor. Sensor
skal ha graden shodan, 1. dan i minst et år, eller høyere grad for å kunne gradere. Sensor kan
gradere opp medlemmer til 2 – to grader lavere enn ham selv er ( for eksempel. en 1. dan sensor kan
gradere opp til 2. kyu osv ). Graderingsintervallenes minstetid må følges, jfr. bestemmelsene i
Syllabusen. Klubbene vuderer hvem som kan gradere. Styret i IFK går gjennom alle
svartbeltesøknader. Styret i IFK anbefaler kandidater til høyere grad enn 3. dan. Alle som graderes til
1. dan eller høyere grader skal ha godkjenning og anbefaling fra en som har høyere grad. Anbefaling
fra yondan og opp sendes videre til Hanshi Steve Arneil som foretar videre forføyninger. Personer
som ønsker dan gradering i utlandet skal gjennomgå samme prosedyre (medbringe skriftlig
godkjenning fra nevnte personer). Alle Kyu graderinger i utlandet skal godkjennes av klubbleder. I
begge sistnevnte forhold skal skriftlig godkjenning medbringes kandidaten som overleverer dette til
sensor. Alle kandidater som ønsker å gradere seg utenfor egen klubb skal ha skriftlig tillatelse fra
klubbleder og leder IFK Norge. Dersom klubbleder eller hans stedfortreder er til stede på
leir/graderingen er muntlig tillatelse tilstrekkelig.
§ 7. STYRET:
Styret i IFK Norge består av 5 personer. Styret kan bestå av leder, nestleder 1, nestleder 2, kasserer
og sekretær og eventuelt 2 vara medlemmer. nestleder 1, nestleder 2, kasserer og sekretær velges
for en 2 års periode, men skiftes ikke samme år som nestleder 2 og sekretær. Alle regninger skal
underskrives av kasserer og 1 representanter fra styret. Styremøter avholdes etter initiativ fra
president i IFK NORGE etter behov, eller ved ønske om å avholde møte kommer fra
styremedlemmene.
Styret fordeler poster og oppgaver til beste for organisasjonen. De fremlegger oversikt over priser,
kontingenter med mer som skal godkjennes av Årstinget. Styret er ansvarlig til å fordele
stevner/leirer eller sørge for at klubbene tar seg av disse oppgavene. Styret kan ikke gi pålegg til
klubbene som ikke har med organisasjonen å gjøre.
Leder er ansvarlig for avvikling av det årlige Årsting og forbereder dette.

For hvert styremøte skrives det møtereferat som utsendes til klubbene senest en uke etter møtet.
Saker som har med personlige forhold å gjøre og som naturlig er taushetsbelagte sladdes ved
utsendelse.
Styret bør også sørge for årlige stevner/leirer i begge landsdelene.

§ 8. ÅRSTINGET:
Organisasjonens øverste administrative organ er Årstinget. Det avholder Årsting hvert år når det
passer best i forhold til leirer, stevner og lignende der det er naturlig at klubbene samles. Årstinget
behandler saker som er av administrativ art, godkjenne de fremmøtte representantene, godkjenne
forretningsorden, velge møteleder, sekretær, behandle årsmeldingen, behandle revidert regnskap og
budsjett, oppnevne to revisorer, fastsette kontingenter.
Innkalling til Årstinget skjer med minst en måneders varsel. Saksdokumentene som da foreligger blir
utsendt sammen med innkallingen og endelig saksliste skal sendes (kan sendes på email) senest to
uker før møtet. Forslag som kommer inn etter denne fristen skal behandles på neste årsmøte og/
eller under et ekstraordinært årsting. Hver klubb kan møte med en representant pr. 50 medlemmer
som har betalt IFK kontigent og hver deltaker har en stemme.(1‐50, 1 representant, 51‐100, 2
representanter osv) Ved stemmelikhet vil IFK leder ha dobbeltstemme som avgjør utfallet.
Årstinget utpeker 2 personer til å underskrive møteprotokoll.
Årstingets sekretær skriver referat som utsendes til klubbene senest en uke etter møtet.
Ekstraorsdinært Årsting kan innkalles etter krav fra medlemsklubber eller etter framlegg fra styret/
leder. Det innkalles som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.
Klubber som ikke kan stille på årstinget kan gi fullmakt til andre representanter som møter til å
stemme for seg.
§ 9 Godtgjørelser:
Faktiske utgifter refunderes mot framlagt dokumentasjon.
Alle søknader om økonomisk støtte til leirer/ stevner tas opp i styret ved framlagt budsjett for det en
søker støtte om.
Styret utarbeider rettnings‐linjer for utgifter i organisasjonen.
§ 10 Grupper/ avdelinger:
Styret kan oppnevne avdelinger med spesielle gjøremål, slik som landslagstrenere mv. Styret setter
også retningslinjer for gruppens arbeid.

§ 11 Lovendring:
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
oppført på saksliste. Det kreves minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
§ 12 Straff:
Årstinget kan ekskludere klubber som ikke følger disse §.
Revidert desember 2012

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I IFK NORGE
Del 1:

Klubbens navn: ………………………………………stiftelsesdato: ……………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………………….
Tlf.:………………………….. epostadr.:……………………………………………………………
Hjemmesideadr.: ……………………………………………………………………………………
Antall medlemmer:…………antall sortbelter: ……………………………………………
Tilsluttede organisasjoner: ……………………………………………………………………….
Nåværende stilart:………………………………………
Tidligere stilartstilslutninger: …………………………………………………………………….

Del 2:

Klubbleders navn:……………………………………………… fødseldato:……………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………….
Arbeidssted/tlf.:………………………………………………………………………………………..
Tlf.:……………………………epostadr.: ……………………………………………………………..
Grad: …………………………………i hvilke stilart:……………………………………………….
Gradert av hvem: ……………………………………………………………………………………..
Trent karate i antall år: ………………….
Eventuelt andre opplysninger av
betydning:…………………………………………………………………………………………………………
Utarbeidet av shihan Arne Skretting 5. dan, juni 2011

