Referat fra seksjonsmøtet for Taekwondo WTF,4.juni 2016
Sak 1
Åpning

Sak 2
Konstituering

Seksjonsleder Morgan Nygård åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Det ble deretter gitt praktiske opplysninger.

• De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 30
stemmeberettigede og 4 observatører ved møtestart.
• Innkallingen ble godkjent.
• Sakliste ble godkjent.
• Forretningsorden ble godkjent.
• Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Marit Pedersen
• Som sekretær(er) ble følgende valgt; Terje Førsund
• Følgende tellekorps ble valgt; Stig Ove Ness og Rober Grøndahl
• Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt;
Kjell-Erik Andal og Wenche N. Dahlen.

Sak 3
Behandle

Sak 4
Behandle
revidert
regnskap
Sak 5
Innkomne saker

Seksjonens beretning ble gjennomgått. Ingen endring ble gjort, og
beretningen ble vedtatt enstemmig.
Seksjonens regnskap ble behandlet. Ingen bemerkninger ble knyttet til
regnskapet.
Regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent.
Regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent.
Det var 1 innkomne saker til behandling.
Følgende vedtak ble fattet enstemmig;
- Seksjonsstyret gis fullmakt til å utpeke en teknisk komite og fastsette
rammeverk for graderinger innen WTF taekwondo.(se side 105 i
tingdokumentene)

Sak 6
Fastsette evt.
kontingenter/
avgifter

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet;
- Ny seksjonsavgift pr enkeltmedlem ble enstemmig vedtatt med økning
fra 70,- til 75,- kroner.

Sak 7
Behandle
langtidsplan og
langtidsbudsjett

• Langtidsplan foreligger til behandling på forbundstinget.
Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet og følgende
bemerkninger ble knyttet til denne;
Langtidsplanen ble godkjent uten bemerkninger.
• Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og ingen
bemerkninger kom.

Langtidsbudsjettet ble enstemmig uten bemerkninger.
Sak 8
Innstillinger/
valg

Innstilling av seksjonsstyret
• Som seksjonsleder ble Knut Olav Brecke valgt enstemmig Det kom
benkeforslag på Terje Førsund, men han valgt å ikke stille som
motkandidat.
• Som nestleder ble Terje Førsund valgt enstemmig.
• Som styremedlemmer(3 stk.):
Benkeforslag Geir Øyen: 3
Benkeforslag Martin Sigvaldsen: 8
Innstilt Håkon Fredriksen: 19
Innstilt Reidun Toft: 30
Innstilt Gitte Østhus: 30
Nye styremedlemmer ble:
Gitte Østhus, Reidun Toft og Håkon Fredriksen med h.h.v. 30/30/19
stemmer.
Som varamedlemmer(2 stk.) ble følgende innstilt: Baard Myhre og
Coral Falco. Begge ble enstemmig valgt.
Valg av valgkomite;
• Som leder ble Morgan Nygård valgt enstemmig.
• Som medlemmer(2 stk.) ble følgende valgt;
John Olav Rasmussen-Moe og Katrine Bratthall ble begge enstemmig
valgt.
• Som varamedlem ble Nils Andre Hoffmann Olsen valgt
enstemmig.

Sak 9
Avslutning

Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet
avsluttet med utdeling av blomster.

Referent sign.
J C~~
Terje ørsund

tokollundertegner sig

Kj 11-Erik Andal

Protokollundertegner sign.

Wenche N. Dahlen.

