29. Karateþing 27.febrúar 2016
Reinharð Reinharðsson formaður KAI býður alla velkomna
Helgi Jóhannesson varaformaður stjórnar þingstörfum
María Jensen er Þingritari
2 gestir frá ÍSÍ eru mættir þau,
Gunnar Bragason og Líney Halldórsdóttir Framkvæmdarstjóri ÍSÍ

Þingforseti, Helgi Jóhannesson, tekur til máls
Venjuleg aðalfundarstörf
Gestir taka til máls
Gunnar Bragason tekur til máls og hælir árskýrslunni okkar og fer yfir skýrslu stjórnar.
Ábending að styrkir og framlög eru í einni tölu. Þyrfti að sundurliða það.
Formaður KAI hefur óskað eftir herbergi í húsinu og verður það tekið til athugunar.
Gunnar fór yfir verkefni ÍSI á árinu og á liðnu ári.

Næsti liður kostning í nefndir;
Kjörbréfanefnd – Pétur Freyr Ragnarsson , Ævar Austufjörð og María Helga Guðmundsdóttir
Fjárlaganefnd - Haukur Jónsson , Valgerður Helga Sigurðardóttir og Sighvatur Haraldsson
Laga og leikreglnanefnd - Helgi Jóhannsson er formaður,María Helga Guðmundsdóttir,Ólafur
Engilbert Árnason
Alsherjarnefnd - Ólafur Hreinsson, Þrúður Sigurðar og Jacqueline Becker
Kjörnefnd - Reinharð Reinharðsson,Þrúður Sigurðar og Guðni Már Egilsson

Kjörbréfanefnd tekur til starfa.

4.liður skýrsla stjórnar
Reinharð Reinharðsson fer yfir árskýrsluna
Hefðbundinn skýrsla úrslit á mótum og reglugerðir.
Reinharð les bls 4 þar sem hæst stendur hvað skeði á árinu 2015
Farið yfir RIG og NM sem haldið var hér á síðasta ári.
Næsta alsherjarþing verður í nóvember 2016

Fyrsta evrópumótið var haldið í Baku 2015 og fékk Telma Rut Frímansdóttir boð á það mót.
Farið yfir mót sem við héldum á árinu.
Reinharð Reinharðsson leggur til að sambandið tæknivæðist.
Stjórnar,nefndar og sjálfboðaliðum þakkað starfið á árinu.

Kjörbréfanefnd skilar áliti.
Allt löglegt þar-störfum lokið

5. Gjaldkeri leggur fram ársreikning
Búið er að fara yfir og skoðunarmenn hafa farið yfir.
Farið yfir styrki sem sambandið fékk á árinu.
650kr per iðkenda samkvæmt Felix fer í unglingastarfið
Mest útgjöld eru á vorin NM og EM- gott að eiga smá sjóð í upphafi árs.
Gert upp til áramóta.
Orðið er laust í sambandi við ársreikning.
Guðni Már -áhöld og tæki- búningar fyrir Landsliðið og fleira sem keypt var fyrir NM.
María Helga Guðmundsdóttir - hvað eru aðrar tekjur- hlutur keppenda í erlendum mótum
Reikningar samþykktir.

6.liður fjárhagsáætlun lögð fram
Helgi Jóhannesson les upp fjárhagsáætlunina
Iðkendakjald 650kr helst áfram.
Allri umræðu vísað í fjárlaganefnd

Engar laga né leikreglna breytingar.

2.Afreksstefnan:
Lögð fram í allsherjanefnd.

3.Stefna landsliðsins
Lögð fram í allsherjarnefnd

4. Ferðareglur landsliðs
Lagt fyrir allsherjarnefnd
5. Mót utan höfuðborgar
Lagt fyrir allsherjarnefnd.
6.Tæknivæðing sambandsins og rekstur
Vísað til fjárlagarnefndar
7. Brotthvarf eldri iðkenda.
Vísað til allsherjarnefndar

Reinharð Reinharðsson óskar eftir að taka til máls.
Og kynnir nýjan Landsliðsþjálfara í kumite.
Ingólfur Snorrason er kynntur og skrifa hann og Reinharð Reinharðsson undir samning.
Ingólfur Snorrason tekur til máls og lýsir stefnu sinni á landsliðið.
Mun taka vinnuhelgar 3 daga með landsliðinu.
Vill stefna á á minni mótin á Norðurlöndum og jafnvel fara í æfingabúðir þar. Er með gott tengslanet
við norðurlöndin.
Mun hafa opnar landsliðsæfingar.
Næsta verkefni er NM og mun hann setja upp vinnuskipulag varðandi það. Þessi hópur sem valin
hefur verið í kumite er ekki 100% sá sem mun fara.
Ólafur Hreinsson- verða tengsla þjálfara við landsliðið eflt.
Ingólfur Snorrason ætlar að bóka fund með formönnum félaga um landsliðsmálin

Þinghlé gert til klukkan 12:030
Alsherjarnefnd og fjárlaganefnd taka nú til starfa.

Nefndir tóku til starfa og fjölluðu um þau mál sem til þeirra var vísað.
Umræður fóru fram í um 1 1/2 tíma

Þingstörf hald áfram.

Þingjskjal no1
Fjárhagsáætlun 2016

Tillaga og sambandið tæknivæðis. Búið að setja það í fjarhagi ársins undir skrifstofa rekstur.
Og leytast verði eftir tilboðum í tæki
Auka tekjur með auglýsingum. Þjálfun út á landi sett undir kynning og fræðsla og setja þar 250.000
og minnka þá hagnað um það.
Mælendaskrá opnuð:
Arnar úr Fylki biður um orðið,-ábending um að fá styrki í tölvubúnað
Fjárhagsáætlun samþykkt og þingskjal númer 6.

Allsherjarnefnd:
Ólafur Hreinsson tekur til máls.
Þingskjal no 2
Afrekstefna Kai
Farið yfir alla liði í henni. Markmið voru tekinn fyrir. (Kannski sum háleit.) og því var aðeins breitt.
Stefnd að eiga keppendur í úrslitum á NM,alþjóðlegum og opnum mótum.
Veikleikar og styrkleikar.-þjálfaraskortur er veikleiki, kostnaður við mót erlendis er mikill.
Landslið: taka út a,b og c hópa og það yrði bara landsliðshópur unglinga og fullorðina.
Orið er laust- engin vildi tjá sig.
Borinn upp til atkvæðagreiðslu með breytingum.
Tillaga samþykkt með breytingum.

þingskjal no 3
Landsliðsmál
Ólafur Hreinsson tekur aftur til máls
Umræða að senda á smærri mót og kostnaður Kai yrði minni. Senda á mót sem eru nær okkur og
senda á stærri mót ef efni og geta eru. Sníða stakk eftir vexti.
Umræðan opin um þetta málÓlafur Hreinsson: Í samræmi við það sem Landsliðsþjálfari talaði um fjölga í hópnum og þau fái meira
út úr þeim hópum sem þau sækja.
Ævar Austfjörð-Væri möguleiki að landsliðsþjálfari gæti komið í heimsókn út á land til félagana þar.
Tillagan er borin upp- og samþykkt

þingskjal no 4
Ferðareglur landsliðs á ferðum erlendis
Ólafur Hreinsson tekur til máls- hvernig þau eru klædd á ferðalögum. Ferðast í fatnaði frá KAI
Póloboli eða treyja en sleppa heilgalla. Ferðast í fatnaði merktum KAI og útgefið af KAI.
Viðvera á keppnisstað- í samráði við landsliðsþjálfara.
Fararstjóri verður metin eftir fjölda keppenda og lengd ferða t.d. einn á móti fimm.
Hvenær þurfa keppendur að vera komnir á mótstað 12-18 tímum fyrir mót.
Opnað fyrir umræðu
Helgi Jóhannsson tekur til máls-Það hefur ekki verið neinn rammi til fyrir okkar fólk.
Aðrir hafa ferða og siðareglur. Landsliðsgalli er svarti heilgallinn sem er merktur KAI. Ekki má vera á
venjulegum æfingum í landsliðsfötum merktum KAI
Ólafur Hreinsson tekur til máls og bendir á að siða og ferðareglur eru til hjá ÍSÍ.
Landsliðsfólk skuli vera merkt KAI- ekki ferðast í æfingagöllum.
Jacqueline Becker tekur til máls- heilgallinn er ekki upphitunargalli
Ólafur Hreinsson- fer nú eftir lengd ferðar hvenær þarf að vera komið á móttstað. Leggja fyrir næsti
þing að setja reglur.
Helgi Jóhannsson-útlit er eitt/allir í ytri treyju erum ein heild þegar verið að fara erlendis.
Viðvera á keppnisstað-Kai stendur ekki fyrir skemmtiferðum.
Keppandi sem á eftir að keppa á að vera í hvíld en eftir keppni að vera á staðnum og horfa.
Þessir punktar verða sendir stjórn til að gefa út ferðareglur.
Þingskjal 4 vísað til stjórnar
Er þingheimur samþykktur því-samþykkt

Þyngskjal no 5
Mót utan höfuðborgarsvæðis.
Ólafur Hreinsson tekur til máls- frábær umræða skapaðist um þetta og breyta þessari greinagerð.
Fella út annaðhvert ár og hvenær þau yrðu og þau yrðu haldinn einu sinni á ár.
Mótanefnd haldi mót utan höfuðborgarsvæðisins
Orðið er laust
Reinharð Reinharðsson tekur til máls-Mótanefnd sendir út mótaskrá og félög óska eftir mótum.
Mótanefnd velur staðsetningu. Hagstæðast að halda mót utan höfuðborgarsvæðisins á sunnudegi.
Allir velkomnir að sækja um mót.

Ævar Austfjörð tekur til máls- er að hugsa hvort sunnudagsmótin séu hentug. Frekar á laugardegi og
föstudagur notaður til að koma sér á staðinn
Pétur Freyr Ragnarsson- hvort ekki væri hægt að fá mótadagskrá fyrr en í ágúst.
María Helga Guðmundsdóttir væri ekki hægt að senda dagskrána fyrr
Arnar- hlyntur að fara út á land. Dómaramál út á land.
Helgi Jóhannesson svarar þessu og segir að dómaramál séu oft erfið.
María Helga guðmundsdóttir- fjöldi dómarar per keppanda þarf ekki að vera strangar 1á móti 5 eða
6.
Sighvatur Haraldsson- er hægt að hafa fleiri dómaranámskeið í bæði kata og kumite.
Ólafur Hreinsson-mótaskrá gefin út og það sé nógur tími til að undirbúa að senda dómara.
Það eru dómarar á skrá sem hægt er að leita til. Félög eiga að hafa það sem forgangsverkefni að
senda dómara á mótin.
Helgi Jóhannesson- segir að félög sem eru að byrja sé það skiljanlegt að það taki tíma að fá dómara
hjá þeim félögum.
Tillagan borinn upp til samþykkis af öllum þeim félögum sem hér eru og er hún samþykkt.

Þingskjal no 6
Rektur sambandsins
Sambandið nútímavæðist. Gert ráð fyrir útgjöldum í fartölvur og skjái í fjárhagsáætlun.
Leita skal eftir tilboðum í búnað.
Leyta eftir styrkjum og auglýsingum fyrir sambandið. Bæta við 250.00 í kynning og fræðsla fyrir
félögin á landsbyggðinni. Hagnaður verður því 600.00 í stað 850.000
Borið undir atkvæðagreiðslu-samþykkt

Þingskjal no7
Brottfall eldri iðkenda.
Ólafur Hreinsson tekur til máls- að aldur iðkenda/keppanda er um 5-7 árum yngri en var áður.
Eru að falla út um tvítugt. Karate ekki nógu sýnilegt. Það þarf að auka kynningu á íþróttinni hjá
félögum og KAI.
Er verið að framleiða keppnisfólk eða iðkendur.
Hvað ætla félögin að gera hver eru þeirra markmið.
Helgi Jóhannesson opnar umræðuna um þetta
Sighvatur Haraldsson leggur til að mót fyrir 35 ára og eldri með yngri dómurum.

Ólafur Hreinsson segir að við verðum að vera sýnileg. Vera með markaðsstefnu.
Félögin útskýri hvað er að ske á keppnisvelli.
María Helga Guðmundsdótir- útskýra karate fyrir leikmenn. Setja upp bækling um þetta.
Jacqueline Becker – er möglega ekki nógu mörg mót fyrir eldri keppendur.
María Helga Guðmundsdóttir- erum að keppa við sama hópinn allan veturinn nýta jafnvel RIG betur
allir á móti öllum(átt við erlenda keppendur svo þau fái meiri reynslu)
Ólafur Hreinsson- minntist á karatedaginn sem síðast var haldinn og endurvekja hann. Hann minntist
á það að við eiðilögðum hann sjálf. Félög komu með þjálfara og hægt var að æfa hjá öðrum þjálfara í
öðrum stíl. Farið á á milli stöðva. Hann var haldinn þrisvar sinnum.
Ævar Austfjörð- KFV sendi þáttökulista og myndir að gera 100 kötur saman á karatedag sem haldinn
er á Okinawa einu sinni á ári.
María Helga Guðmundsdóttir-gætum við verið í samstarfi við japönskudeildina í HÍ og aðrar bardaga
íþróttir.
Tillaga vísað til stjórnar og stjórn kanni brotthvarf iðkenda.

Kjörnefnd:
Leggur til að Reinharð Reinharðsson verði áfram formaður
Helgi Jóhannesson varaformaður
Halldór Pálsson ritari
María Jensen stjórnarmaður
Jacqueline Becker stjórnarmaður
Rut Guðbrandsdóttir-varamaður
2 nýir koma inn sem varamenn
Valgerður Helga Sigurðardóttir
Ævar Austfjörð
Skoðunarmaður reikninga verði
Indriði Jónsson
Agnar Helgason

Opin umræða:
Arnar:
Bushido mót verðlauna eftir hvert Bushidomót

Tímasetningar á mótum
María Helga Guðmundsdóttir er sammála að verðlauna eftir hvert Bushidomót.
Helgi Jóhannesson- mót byrjar og endar.Mótanefnd verður að geta hagrætt yfir daginn.
Arnar tímarammi á mótum er ekki að halda er þar með að visa í RIG.
Reinharð Reinharðsson vísar í reglu um mætingu á mót unglingar mæti um morgun og fullorðir eigi
síðar en 30mín fyrir keppni.

Kosning stjórnar:
Reinhard Reinhardsson kosinn formaður
Helgi Jóhannesson
Halldór Pálsson
María Jensen
Jacqueline Becker
Varamenn
Ævar Austfjörð
Valgerður Helga Sigurðardóttir
Rut Guðbrandsdóttir
Skoðunarmenn reikninga
Indriði Jónsson
Agnar Helgason

Aganefnd:
Ásmundur Ísak Jónsson Formaður
Guðni Már Einarsson
Ólafur Helgi Hreinsson
Willem C Verheul
Magnús KR Eyjólfsson
Varamenn:
Indriði Jónsson
Gretar Örn Halldórsson
Vincente Carrasco

Reinharð Reinharðsson tekur til máls og þakkar kosninguna.
Segir frá Rig og hvað Kai stefnir að gera í sambandi við mót.
Rúv var mjög ánægt með okkur. 5 árið sem við erum með næst og 10 leikarnir í janúar 2017.
Óformlegt spjall hefst.
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