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 Styrets arbeid 
 Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter der saker har variert mellom ulike aktiviteter som drift/trening, 

instruktører, deltagelse på stevner (EM,NM,NC), økonomi/innkjøp og policy, samt 

forberedelser og gjennomføring av NNM på Finnsnes.  

Styret har digitalisert arbeidet, og laget egen gruppe på facebook. Spesielt i forbindelse med 

arbeidet med NNM har vi vært aktive, noe som har bidratt til at vi har redusert behovet for 

formelle styremøter.  

 

Styrets arbeid har ellers som foregående år hatt fokus på å holde status quo med tanke på 

aktiviteter og medlemsmasse.  

Finnsnes karateklubb er medlem av 

Norges idrettsforbund – Norges kampsportforbund (NKF) 

Norges Kyokushin Organisation (NKO) 

World Karate Organisation – Shinkyokushin (WKO) 

 

Situasjonsbeskrivelse 2017 

Klubben anses å ha en ryddig og veldrevet økonomi samt et bra sportslig tilbud for både 

barneparti, juniorer og voksne. Gjengangeren når det gjelder utfordringer er tilgangen på 

instruktører. Man er helt klart sårbar ift enkeltpersoner og deres velvilje. Situasjonen har ikke 

bedret seg siste år.  

Når det gjelder voksenpartiet har aktiviteten vært varierende/dalende, mens det på 

barnepartiene fremdeles er brukbar aktivitet.  

En bør fremdeles tilstrebe rullering av instruktører på de forskjellige partiene for at utøverne 

skal få bli kjent med andre instruktører, variasjon på treningene, samt få et oversiktsbilde på 

om alle tilegner seg de ferdighetene som er nødvendig. Man unngår da også evt. kjedelige og 

ensformige treningsøkter og opprettholder motivasjon og treningsvilje hos utøverne.  

Ny syllabus er innkjøpt for videresalg til medlemmer og interesserte.     



Klubben arrangerte i november 2017 nord norsk mesterskap, noe som naturlig nok har preget 

styrets arbeide i 2017.  Videre arrangerte klubben en helgesamling med Steffen Haukedalen i 

oktober.  

 

Klubben har videre et engasjement for barn/ unge med blant annet fremmedkulturell 

bakgrunn, og eller sosiale utfordringer. Klubben har integrert en del barn/ unge inn i våre 

tiltak, og har fått kompensert dette økonomisk. Dette via økonomiske støtteordninger knyttet 

til barnefattigdom (barne- og familiedirektoratet), og via tilskudd fra kommunens idrettsråd. 

Noen barn har deltatt direkte på klubbens treninger, mens andre har fått delta på egne 

opplegg. 

 

Styret bestemte å heve aldersgrensen på barnekullet, da det hadde vært en del utfordringer 

med de minste barna for trenerne. Dette har gått ut over de andre barna på kullene. Klubben 

har utfordringer med et tilstrekkelig antall instruktører som kan gå mer fast inn på 

instruktørsiden. Dette preger naturlig nok klubbens aktivitet, noe som blant annet har medført 

den økte aldersgrensen på barnekullet. Vi ser utfordringer med et stadig synkende 

medlemstall, og det frafall vi blant annet ser blant våre juniorer. Men til tross for 

utfordringene er klubben veldrevet, preget av rutiner og bra treningsaktivitet. 

 

 Treningsaktivitet og Graderinger 

Ved gradering 18.mai og 22. mai det ble gradert 41 barn og 6 voksne.  

Medlemstallet har gjennom året gått fra 95 i januar til 79 betalende medlemmer ved utgangen 

desember. Vi har fremdeles en relativt stor utskifting av medlemmer, i 2017 med 33 

innmeldte og 47 utmeldte. I 2017 har vi hatt ett nybegynneropptak, noe som kan forklare et 

noe lavere tall på innmeldte enn ved tidligere år. Det er igjen grunn til å være fornøyd med at 

klubben er så vidt attraktiv blant de minste. Det bør derimot fremdeles trykkes på tiltak for å 

holde på medlemmene lengre. Tiltak kan være økt stevneaktivitet (interne og eksterne), 

sosiale tiltak, utdanningstilbud for instruktører og økt mulighet/tilgjengelighet for de minste 

til å delta på stevner og treningssamlinger. Økonomien ligger til rette for alt dette. Det må 

arbeides videre for å verve ildsjeler og frivillige, med nok en gang mål å få nye impulser og 

nye instruktørressurser.   

Det er fortsatt få aktive over 18 år. Det må fremdeles vurderes tiltak for å øke 

treningsoppmøte her. 

Treningspartier 

Våren 2017 var det 5 og 6 økter fordelt på barn (1. – 3. klasse), Barn (4. og 7. klasse),  

Junior/Senior (10+). På høsten 7 økter fordelt på barn (3. – 5. klasse), barn (6. – 9. klasse) og 

voksne. 

Treningstider Vinter og vår 2017 

Mandag 4. – 7. klasse 1800 - 1930, senior 1930 – 2100 (junior og senior slått sammen fra 16. 

februar med tid 1800 - 1930)  

Onsdag 4. – 7. klasse 1800 – 1930, senior 1930 – 2100 

Torsdag 1. – 3. klasse 1800 - 1930 

Fredag senior 1800 – 1930  

 

 



Treningstider høsten 2017 

Mandag 3. – 5. klasse 1700 - 1800, ungdom 6. – 9. klasse 1800 – 1930, voksne 1930 - 2100 

Onsdag 3. – 5. klasse 1700 – 1800, ungdom 6. – 9. klasse 1800 – 1930, voksne 1930 – 2100 

Søndag voksne 1930 – 2100  

Instruktører 

I 2017 har vi igjen hatt glede av de faste ildsjelene, med noe hjelp fra andre 

instruktører/medlemmer, til å gjennomføre de faste treningene. Til tross for enkelte 

utfordringer har det gått på et vis hele året. Vi forsøker alltid å gjøre det beste ut av de 

ressursene vi til enhver tid har tilgjengelige.  

Det tilstrebes at alle aktive instruktører skal være politigodkjent. 

Instruktørene oppfordres til å gjennomføre kampsportforbundets trenerkurs. Vi vet at 

instruktørkurs bidrar til å lette jobben og klubben vil dekke alle utgifter i forbindelse med 

slike kurs. 

Takk til de som har stilt opp. 

Stevner, samlinger og møter 

- NKO instruktør/fightersamling Ringerike 10. – 12. februar , 3 deltakere fra Finnsnes 

(2 fightere og en instruktør) 

- Kampleir Tromsø 17. – 18. februar 2017 med Steffen Haukedalen (5 deltakere fra 

Finnsnes)  

- NM Oslo 25. mars (Silje, Sebastian, Daniel).       

- EM Roskilde Danmark 7. april (Silje, Sebastian, Daniel og Erik Anders - dommer) 

- Sommerleir Tromsø 8.- 11. juni. 

- Sommerleir NKO 22. juni – 25. juni Moi. 

- Fight og kickoff m/Jimmie Collins 26. – 27.august Kiruna 

- Stamila Finnsnes 20.sept. 

- Treningssamling Skellefteå 29. sept. – 1. oktober 

- Høstleir Finnsnes 13. – 15. oktober. 

- NC Lørenskog 28. oktober 

- NNM Finnsnes 18. november  

- Kveldsseminar Bergen med Cameron Quinn, november. 

I tillegg hadde klubben vår deltagelse på NKO’s års-, seksjons- og forbundsting. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Medlemstall i 2017 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år Sum 

Kvinner*  26 7  5 38 

Menn* 0 52 12 2 13 80 

Totalt* 0 78 19 2 18 118 

Ved årsslutt 2017      79 

Ved årsstart 2017      95 

 
* Viser alle som i.l.a. fjoråret har vært registrert som medlem (aktiv/passiv) i klubben. Disse tallene skal normalt være større enn 
medlemsstatistikk pr. kategori eller år og utgjør grunnlaget for Norges Idrettsforbunds årlige Idrettsregistrering. 
 

 Økonomi 
Lagets økonomi er god, selv om sponsorinntekter fremdeles er mangelvare. Hovedsponsor 

burde med fordel burde vært på plass. Det foreslås at det jobbes aktivt med å skaffe sponsorer. 

Dagens økonomiske buffer må enda opprettholdes for å kunne håndtere magrere tider og for å 

kunne fortsette å gi bred støtte til medlemmers reiseaktiviteter i forbindelse med godkjente 

stevner mv. ( jf. klubbens retningslinjer).  

 

Klubben har i 2017 fått kulturmidler fra Lenvik kommune på 20 848 kroner og fra Lenvik 

Idrettsråd kr 5 000 for inkludering i idrettslag. Fra Idrettsforbundet fikk vi i 2017 

momskompensasjon på kr 12 815 og LAM-midler på 29 390 kroner. Til sammen fikk vi inn 

68 053 kroner i offentlig støtte og kompensasjon, hvilket er 3 307 kroner mer enn foregående 

år. Klubben vurderer som før fortløpende aktiviteter etter tilgjengelige ressurser. 

  

Fra Grasrotandelen er det i 2017 mottatt 10 723,51 kroner. Det må fremdeles deles ut flyere til 

medlemmene, og det må oppfordres til at flere registrerer oss når de tipper.  

Det er mottatt seksjonstilskudd fra NKF i 2017 på kr 12 000. 

  

Klubben vil som før opprettholde trykket for å få på plass enkle tilskudd og refusjoner. Å få 

på plass ny hovedsponsor har vist seg å være en utfordring, men klubben har som ambisjon å 

inngå alle interessante avtaler så snart sjansen byr seg. 
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Budsjett 2018 
 

 

 
 

Budsjettert resultat 2018 + kr 4 466,16 

 

Kontonavn Budsjett i år Budsjett i fjor Regnskap i år Regnskap i fjor

Inventar 15 190,00 0 0 0

Maskiner 10 000,00 0 0 0

Utstyr 10 000,00 0 0 0

Innkjøpte varer for videresalg 25 000,00 0 0 10 000,00

Kasse, kontanter 2 000,00 0 0 0

Bankinnskudd 320 700,63 0 0 1 075,55

Annen egenkapital -382 890,63 0 0 -10 000,00

Videresalg materiell og utstyr til medlemmer -32 579,00 -26 900,00 0 -32 579,00

Stevneinntekter -30 000,00 0 0 -17 709,00

Offentlig tilskudd/refusjon -25 848,00 -20 400,00 0 -25 848,00

Andre tilskudd -41 390,00 -43 682,00 0 -41 390,00

Gradering -8 000,00 -18 500,00 0 -5 800,00

Etterbetalt kontigent og tr.avg. samlet 0 -60 0 0

Forskuddsbetalt kontigent og tr.avg. samlet -9 700,00 -6 950,00 0 -36 200,00

OCR betalt medlemskontigent og treningsavgift -86 085,00 -92 345,00 0 -86 085,00

Annen driftsrelatert inntekt -12 815,00 -800 0 -12 815,00

Diverse inntekter -10 923,51 -19 977,41 0 -10 923,51

Kontigent stevner 10 400,00 18 700,00 0 9 100,00

Stevneutgifter 30 000,00 0 0 25 391,61

Treningsutgifter 11 106,00 9 372,00 0 9 106,00

Refusjon deltagelse/dømming/lagleder stevner 50 848,00 69 390,00 0 41 455,00

Innkjøp av materiell og utstyr til medlemssalg 42 209,00 33 164,00 0 64 078,00

Andre innkjøp av materiell og utstyr 5 000,00 0 0 15 242,00

Kostnad medlemssystem NKF 2 589,00 2 856,00 0 2 589,00

Husleie Stamina HOT 48 000,00 76 000,00 0 48 000,00

Renhold av lokaler 3 249,00 0 0 3 249,00

Leie datasystemer 811,25 2 991,00 0 811,25

Kontorrekvisita 1 792,00 0 0 1 792,00

Data/EDB Kostnad 2 441,25 4 478,25 0 2 441,25

Dømming/Faglig råd/Årsmøte NKO/Teknisk komite/Graderingskomite•• 0 4 056,80 0 0

Møte, kurs, oppdatering og lignende 6 571,00 0 0 6 571,00

Porto 0 0 0 590

Medlemskontigent NKF 15 480,00 15 470,00 0 15 480,00

Avgift og kontigent NKO/WKO klubbavgift 500 500 0 500

Avgift og kontigent NKO/WKO 13 160,00 14 140,00 0 13 160,00

Forsikringspremie NKF 2 400,00 2 880,00 0 2 400,00

Renteinntekt -154 -169 0 -154

Gebyrer ol. 6 471,85 6 093,40 0 6 471,85


