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

§ 1. OMFANG
Disse vedtekter gjelder for IFK Norge og tilhørende klubber.

§ 2. FORMÅL
IFK Norge har som formål å drive karate i henhold til International Federation of Karate
(IFK) og følge regler fastsatt av Norges Idrettsforbund (NIF) Det skal også være et
bindeledd mellom IFK og klubbene
IFK Norge er organisert gjennom International Federation of Karate (IFK) og plikter å følge
de regler som til enhver tid gjelder derfra så fremt de ikke bryter med regler fastsatt i
Norges Idrettsforbund. IFK Norge har en samarbeidsavtale med Norges Kampsportforbund.
Den enkelte klubb må være tilsluttet Norges idrettsforbund og følge deres retningslinjer.
Klubbene står ellers fritt om de ønsker være med i andre nasjonale eller internasjonale
organisasjoner, så sant dette ikke kommer i konflikt med IFK eller Norges Idrettsforbund.

§ 3. ANSVAR
Styret i IFK Norge har ansvar for å se til at organisasjonen drives i henhold til IFK og
Norges Idrettsforbunds regler. Klubber og enkeltmedlemmer har ansvar for å være trofast
mot IFK Norges regelverk og mot karatens og organisasjonens idealer.

§ 4. ORGANISASJON
Styret i IFK Norge er øverste ledelse i IFK Norge. Styret består av 5 personer og skal minst
dekke disse rollene:
1. IFK Country representative (Velges ikke på årsmøtet, se pkt. 4.2)
2. Styreleder
3. Nestleder
4. Kasserer
5. Sekretær
Styret skal ha 2 varamedlemmer. Personer uten definerte roller kalles styremedlem.
Styret velges på årsmøtet og velges for 2 år (halvparten hvert år) Rollene styreleder og
varamedlemmer er på valg hvert år.

§ 4.1 STYRELEDER IFK NORGE
Styreleder er leder for IFK styret i Norge. Styreleder er på valg hvert år. Styreleder er
ansvarlig for avvikling av det årlige årsmøtet og forbereder dette

§ 4.2 IFK COUNTRY REPRESENTATIVE
IFK Country representative blir valgt av styret velges for 3 år og bekreftes av IFK HDQ om
en ny blir valgt.

§ 5. MEDLEMSKAP
Det er årsmøtet som kan ta opp nye medlemmer. Klubber som ønsker å søke medlemskap i
IFK NORGE sender sin søknad til Styreleder i IFK Norge. Søknad om medlemskap
vurderes av styret som lager en innstilling til årsmøtet. IFK Norges standard søknadsskjema
skal brukes.

§ 5.1. MEDLEMSKONTINGENT
Klubbene betaler en årlig medlemskontingent til IFK NORGE. Samtidig betaler klubbene
årskontingent pr. medlem pluss en engangsinnmelding for nye medlemmer til IFK.

§ 5.2. MEDLEMSREGISTER
IFK Norge fører eget medlemsregister over alle medlemmer som er registrert i IFK Norge. I
registeret skal være data om medlemmets navn, nummer på medlemskortet, klubbtilhørighet
år for utstedelse. Klubbene fører de samme opplysningene i sine kartotek.

§ 6. GRADERINGER
Henviser til eget graderingsreglement

§ 7. ÅRSMØTE
Organisasjonens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 31. mars
når det passer best i forhold til leirer, stevner og lignende. Årsmøtet avholdes der det er
mest hensiktsmessig å gjennomføre det.
Årsmøtet skal behandle følgende saker: godkjenne de fremmøtte representantene,
godkjenne forretningsorden, velge møteleder og sekretær, behandle årsmeldingen, behandle
revidert regnskap og budsjett, oppnevne to revisorer og fastsette kontingenter.
Innkalling til årsmøtet skjer i henhold til Norges Idrettsforbunds regelverk. (NIF)
Hver klubb kan møte med en representant pr. 50 medlemmer som har betalt IFK kontingent
og hver deltaker har en stemme. Ved stemmelikhet har CR stemmerett som avgjør utfallet
Elektronisk møtedeltakelse er godkjent.
Forøvrig henvises det til NIF sine regler for årsmøter

§ 8. DRIFTSRUTINER
• Faktiske utgifter refunderes mot framlagt dokumentasjon dersom utgiftene er godkjent av
styret.
• Økonomisk støtte til leirer/stevner skal godkjennes i styret ved framlagt budsjett for det en
søker støtte om.
• Alle utbetalinger som er godkjent av styret eller i henhold til budsjett, skal godkjennes av
kasserer og styreleder. Dersom styreleder er fraværende overtar nestleder.
• Alle klubbene skal skrive årsrapport og sende til CR og styret
• Styret skal hvert år, senest i desember utarbeide og publisere årshjulet for påfølgende år. I
Årshjulet skal det defineres tidspunkter for leirer, årsmøtet, Styremøter, frister for
kontingenter, frist for innsending av årsrapport og andre aktuelle hendelser.
• Styret fordeler poster og oppgaver til beste for organisasjonen
• Styret kan ikke gi pålegg til klubbene som ikke har med organisasjonen å gjøre
• Styret fremlegger oversikt over priser, kontingenter med mer
• For hvert styremøte skrives det møtereferat som utsendes til klubbene senest en uke etter
møtet. Ansvarlig er referenten
• Saker som har med personlige forhold å gjøre og som naturlig er taushetsbelagte, sladdes
ved utsendelse

§ 9. GRUPPER/AVDELINGER
Styret kan oppnevne avdelinger med spesielle gjøremål, slik som landslagstrenere mm.
Styret setter også retningslinjer for gruppenes arbeid.

§ 10. VEDTEKTSENDRING
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.

§ 11 STRAFF
Årsmøtet kan ekskludere klubber som ikke følger disse vedtekter
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