Referat fra styremøte i WTF seksjonen 02. mai 2017 – 18:00-21:00
Tilstede: Styreleder Knut Olav Brecke, nestleder Terje Førsund, styremedlemmer Håkon
Fredriksen og Gitte Østhus. Styret var vedtaksføre med 4 stemmeberettigede i sakene 2429. I sak 30 meldte Håkon Fredriksen seg inhabil. Baard Myhre deltok på telefon for
behandling av sak 30.
Meldt forfall: Reidun Toft, Coral Falco, Baard Myhre
Fra administrasjonen: Vegard Henriksen

Sak

Orientering

24/17

Godkjenning av saksliste og referat
Seksjonsstyret godkjente sakslisten, referatet er tidligere godkjent per e-post.

25/17

Oppdatering / Orientering
Vedtak
Orienteringssakene tas til etterretning..

26/17

Verneutstyr for kampsport

Seksjonen vurderte saksfremlegg fra administrasjonen om å åpne opp for
henvisninger i sine konkurranseregelverk om at verneutstyr for kampsport
som oppfyller Norsk Standard godkjennes for bruk på stevner i Norge – i
tillegg til utstyr godkjent av internasjonalt særforbund.
Vedtak
Seksjonsstyret vedtok å ikke gjøre endringer i gjeldende regelverk.
27/17

Økt kvinneandel
Viser til vedtak WTF 21/17. Seksjonsstyret vurderte administrasjonens forslag til
utlysningstekst.
Vedtak
Seksjonsstyret ønsker et nytt forslag til tekst. Adm. utarbeider nytt forslag og
sender ut til godkjenning på mail.

28/17

29/17

30/17

Politiattest - dommer
Seksjonsstyret tok stilling til hvorvidt dommerne i seksjonen bør fremvise
politiattest eller ikke.
Vedtak
Alle dommere skal fremvise politiattest til klubbens ansvarlige i styret. Ordningen
er gjeldende fra dags dato. Adm. kommuniserer dette ut til klubbene.
Regionale utviklingsprogram
Seksjonsstyret vurderte igangsetting av regionale utviklingsprogram i.h.t.
forbundsstyrets vedtatte rammer.
Vedtak
Seksjonsstyret tar fremlegget til etterretning.
Avlønning stevneleder
Av ulike årsaker har stevnelederjobben blitt kraftig utvidet i form av tid. Det ble
derfor foreslått en nye satser for avlønning.

Vedtak
Seksjonsstyret vedtok å avlønne stevneledere med kr. 380,- per time inntil 30
timer. Stevneleder fører timelister og sendes som underlag til utbetaling. Kopi
sendes til seksjonen. Det legges også til en godtgjørelse på 500,- som
kompensasjon for manglende diettgodtgjørelse i kampsportforbundets
reiseregulativ.

Eventuelt
Seksjonen har fått tilsendt en pålagt spørreundersøkelse fra WTF – Knut Olav
gjør denne i samråd med adm.
Dommerkomiteen og seksjonsstyret utarbeider spørreundersøkelse i forhold til
regelendring. Adm. bistår med å sende ut til medlemsklubbene.
Seksjonsstyret kom med en henstilling til adm. om å forbedre utlånsordningen av
utstyr.
Seksjonsstyret kom med en henstilling til adm. om at alle medarbeidere bør ha
kjennskap til Google Drive og mappestrukturen der.
Knut Olav reiser til Korea med presidenten ifm. VM og deltar på kongresser i WTF
og ETU
Neste seksjonsstyremøte blir i henhold til møteplanen. Ved behov settes det opp
e-post eller skype-møter.

