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VEDTEKTER FOR NORGES TRADISJONELLE  KARATE FORBUND. 
 
1. FORMÅL 
 
1.1 NTKF er en sammenslutning av klubber som trener tradisjonell shotokan 

karate. NTKF har som formål å fremme tradisjonell shotokan karate i Norge. 
 

1.2 NTKF vil arbeide for en utvikling blant våre medlemsklubber der karate ikke 
blir redusert til å være bare en sportsgren. 

 
1.3 NTKF skal prioritere å arrangere samlinger med Sensei Kawasoe i Norge og 

dernest sørge for andre tiltak som fremmer tradisjonell shotokan karate. Det er 
stevner i et omfang som medlemsklubbene har kapasitet til og ønske om og 
mulighet for konkurranseutøvere til å konkurrere internasjonalt. 

 
2. GENERALFORSAMLING. 
 
2.1 Generalforsamlingen er NTKFs høyeste myndighet. 
 
2.2 Generalforsamlingen skal avholdes hvert år. 
 
2.3 Generalforsamlingen skal behandle følgende: 

 
- godkjenne delegater 
- godkjenne innkallingen 
- velge dirigent, referent og to personer til undertegne 

protokollen. 
- beretning fra styret 
- regnskap 
- fastsettelse av årlig kontingent 
- budsjett  
- vedta handlingsplan 
- innkomne saker  
- vedtektsendringer 
- valg av styre  
- valg av revisor og valgkomité 
 

2.4 På generalforsamlingen har følgende stemmerett.: 
 

- Styrets medlemmer, hver med 1 stemme 
- Medlemsklubber etter følgende medlemstall: 
- opp til og med 50 medlemmer har 1 stemme 
- fra og med 51 til og med 100 medlemmer har 2 stemmer 
- fra og med 101 til og med 200 medlemmer har 3 stemmer 
- fra om med 201 medlemmer har 4 stemmer 

 
Klubbenes antall stemmer er ikke avhengig av antall delegater. En delegat kan 
bemyndiges av klubbens styre til å bruke alle stemmer til klubben. 
 

2.5 Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles dersom styret finner det 
nødvendig, eller dersom medlemsklubber som representerer mer enn 2/3 av 
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NTKFs samlede stemmetall krever dette. Jfr § 3.4. Ekstraordinær 
generalforsamling kan kun behandle de saker som er årsak til innkallingen. 

 
2.6 Saker til Generalforsamlingen fra medlemsklubbene skal sendes styret skriftlig 

senest 4 uker før Generalforsamlingen og skal vurderes av styret før de 
eventuelt legges fram på Generalforsamlingen.  

 
3. MEDLEMSMØTER. 
 
3.1 Medlemsmøter i NTKF avholdes etter behov, minst en gang mellom 2 

ordinære generalforsamlinger. Klubbene bør møte med en bemyndiget som 
kan fatte vedtak om evt. ekstra ordinær generalforsamling. 

 
4. STYRET. 
 
4.1 Styret er NTKFs høyeste myndighet når ikke generalforsamlingen sitter 

samlet. 
 
4.2 Styret velges av generalforsamlingen for to år for å sikre kontinuitet. Halvdelen 

velges på hver generalforsamling. 
 

Styremedlemmer velges fra medlemsklubber 
 
4.3 Styret består av 5 personer: 

- Leder 
- 4 styremedlemmer 

Styret konstituerer seg selv. 
 
4.4 Styremøter innkalles av styrets leder, eller når et flertall av styremedlemmene 

ønsker det. 
 
4.5 Avgjørelser i styret fattes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbel stemme. 
 
5. TEKNISK KOMITÉ 

 
5.1 Mandat: Teknisk komité er NTKFs faglige organ i alle saker av teknisk art. Det 

rapporterer til NTKFs styre. 
 

5.2 Ansvar: Teknisk komité er ansvarlig for alle tekniske forhold som 
konkurranseregler og -gjennomføring, kyu- og dan-graderinger, 
dommerutdanning, standardisering og utvikling av NTKF og forbundets 
tekniske prinsipper. 
 

6. MEDLEMSKAP 
 
6.1 Alle klubber som betaler kontingent har medlemskap i NTKF. 

 
6.2 Medlemsklubber skal kjøpe graderingsdiplomer og pass fra NTKF 
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6.3 Klubber som betaler kontingent, aksepterer NTKFs vedtekter, og trener i tråd 
med retningslinjer fra sjefsinstruktør kan bli medlemmer i NTKF. Dette 
avgjøres i styret etter søknad fra den enkelte klubb. 
 

6.3 Søknad om medlemskap skal være skriftlig og inneholde følgende.: 
 

- klubbens navn og adresse 
- navn på klubbens leder 
- navn på klubbens hovedinstruktør 
- medlemstall 
- opplysninger om hvilke andre organisasjoner klubben evt. 

er medlem av. 
Søknaden behandles av NTKFs styre. 
 

7. PROSJEKTGRUPPER 
 

7.1  Styret kan opprette prosjektgrupper for å løse oppgaver som pålegges av 
årsmøte eller som oppstår i løpet av årsmøte periodene. 

 
8. KONTINGENT. 

 
a. Kontingenten bestemmes av Generalforsamlingen og betales årlig 

innen 1 mars. Kontingenten fastsettes på grunnlag av medlemstallet i 
klubben pr 1. mars i inneværende år. 

 
b. Klubber som ikke betaler kontingent etter fastlagte avtaler, eller som 

bevisst oppgir feil medlemstall kan fratas medlemsrettigheter i NTKF.  
 

 
9. INSTRUKTØRER OG RESSURSER. 

 
a. Sensei Masoe Kawasoe er NTKFs sjefsinstruktør og øverste tekniske 

instans. Sensei Kawasoe har også øverste myndighet i forhold til vår 
internasjonale tilknytning og vår bruk av eksterne instruktører på 
sommerleiren/helgesamlinger. 

 
b. Skifte av sjefsinstruktør er å betrakte som vedtektsendring, og skal 

behandles deretter. 
 

c. Alle eksterne instruktører, eller verv av betydning, skal godkjennes av 
et samlet styre, i samråd med Teknisk Komité. 

 
10. VEDTEKTSENDRING. 

 
a. Endring av NTKFs vedtekter kan bare gjøres av generalforsamlingen 

og krever ¾ flertall ved votering. 
 

b. Forslag om vedtektsendring må leveres styret skriftlig minst 7 dager før 
generalforsamlingen. Styret på sin side skal sende ut sine forslag til 
vedtektsendringer senest 21 dager før generalforsamlingen. 

 
11. OPPLØSNING AV NTKF. 
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a. Oppløsning av NTKF kan vedtas på følgende måte: Først må dette 

vedtas på en ordinær generalforsamling, deretter må det holdes en 
ekstraordinær generalforsamling minst seks måneder senere. På begge 
disse må vedtak om oppløsning være fattet med ¾ flertall. 

 
b. Midler og eiendeler som NTKF måtte ha skal ved en evt. oppløsning 

fordeles mellom medlemsklubbene. Fordelingen beregnes ut fra den 
enkelte klubbs medlemstall. 

 
 


