
  
 

 

 

Referat fra seksjonsstyremøte i WTF seksjonen 3. september  

Tilstede: Håkon Frederiksen, Terje Forsund, Gitte Østhus, 
Knut Olav Brecke, Carlo Falco, Reidon Toft, Baard Myre, Martin 
Kaasgaard som sekretær.   

 Sak Referat og vedtak  
WTF  
26/16 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat 

Sakslisten og referatet godkjennes slik det er forelagt.  
 

27/16 Vedtakelse av forretningsorden samt oppnevning av AU 
Seksjonsstyret vedtar forretningsordenen slik den er forelagt. Videre velges Gitte 
Østhus som varamedlem til arbeidsutvalget. 
 

28/16 Behandling av organisasjonsnormer samt fastsettelse av mandater for 
komiteene. 
Seksjonsstyret tar organisasjonsnormene til orientering og vedtar mandater for 
følgende komiteer, med understående endringer:  
 
Arrangementskomiteen  
Teknisk delegat endres til stevneleder. Coacher bør inkluderes under stevneleders 
ansvarsområder.   
 
Dommerkomiteen  
Det skal føyes til at dommerkomiteen kan tildele og frata coachlicenser.  
 
Teknisk komite 
Ingen endringer  
 

29/16 Oppnevning av nye/eksisterende komiteer  
Seksjonsstyret oppnevnte følgende komitemedlemmer: 
 
Arrangementskomiteen  
Leder:       Håkon Frederiksen 
Opplæringsansvarlig:   Øyvind K.H.   
Nord:        Morgan N.  
Øst:                   Asle F.   
Vest:                   Reidun H.T.   
Dommerkomiteen  
Leder:       Erling Mytting              
Nestleder      Janne Viddal           
Nestleder       Nils Andre Hoffmann Olsen        
Medlem       Tina Borg Frilseth           
Medlem       Stig Ove Ness     
Teknisk komite 
Leder:       Terje Forsund            
Medlem:      Svein Andersstuen           
Medlem:        Sigvald Martinsen         
Medlem       Shah Iran    



  
 

 

 
Seksjonen ber administrasjonen sende en tilbakemelding til de som har meldt sin 
interesse.  
 

30/16 Kort orientering om igangværende prosesser.  
Det orienteres om prosessen med IT strategi og ombrekkingen av langtidsplanen. 
Dommerkomiteen orientere om at det har vært en del utfordringer i forbindelse med 
omlegging av rutiner for stevnegjennomføring. Arrangementskomiteen orientere om at 
ØC 3 avlyses grunnet få påmeldte. 
 

31/16 Revisjon av budsjett for 2016 
Seksjonen foretar følgende endringer i budsjettet for 2017:  
 
Det påplusses 100.000 til regionale mesterskaper. Videre avlyses ØC 3 grunnet 
begrenset påmelding, dette antas å redusere anslått budsjett.  
 
De 30.000 som ble overført til Røros fightcamp søkes dekt via forbundsstyrets post 3 
fond.   
 
Posten internasjonalt / nordisk økes med 20.000 kroner. Internasjonal representasjon 
reduseres til 0 kroner.   
 
Utstyr / premier posten reduseres med 80.000. 
Dommerutvikling reduseres med 10.000  
Klubb org utvikling reduseres med 60.000  
 
Seksjonen ønsker ikke lengere å benytte (betale for) sportsdata fra utgangen av året 
dersom det ikke blir integrert med de systemer WTF seksjonen trenger.    
 

32/16 Oppfølging på OL 
Seksjonen diskuterte hvordan OL 2016 kan følges opp. Seksjonen ønsker å sende en 
annerkjennelse til Tina og teamet rundt.    
 
 

33/16 Dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene 
Seksjonsstyret velger å fremme søknaden videre for forbundsstyret.  
 

34/16 Oppdatering av konkurransereglement  
Seksjonsstyret godkjenner endret regelverk og gir dommerkomiteen fullmakt til å foreta 
tilpasninger til sanksjonsreglementet og fellesbestemmelsene til NKF. Videre ber styret 
dommerkomiteen presisere at det i punkt 8.1 at barn er unntatt denne bestemmelsen 
såfremt de har tilsvarende utstyr.     
  

35/16 Møteplan 
Seksjonsstyret setter opp følgende møteplan:  
 
Tirsdag 11. oktober 17:00 

- Norgesmesterskap 
Fredag 18. november 18:00 

- Budsjettrevisjon samt budsjett for 2017  
 

35/16 Eventuelt 
Ingen saker 

 


