
 

PROTOKOLL 
 

Referat fra seksjonsmøtet for NTN,  lørdag 02.06. 2012 på Park Inn by 

Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotell. 
 

Sak 1 – Åpning  

Seksjonsleder Per Christian Garnæs åpnet møtet og ønsket alle 

velkommen. Det ble deretter gitt praktiske opplysninger. 

 

Sak 2 – 

Konstituering 

 

 De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 80 

stemmeberettigede og 1 observatører ved møtestart. 

 Innkallingen ble godkjent. 

 Sakliste ble godkjent. 

 Forretningsorden ble godkjent. 

 Som møtedirigent ble Line Guldbrandsen valgt. 

 Som sekretær ble Gunnar Rugsveen valgt. 

 Følgende tellekorps ble valgt; Odd Arne Larsen og Gro Smenes. 

 Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; 

Thomas Kulvik og Tina Bogen. 

 

Sak 3 – 

behandle 

beretningen 

 

Seksjonens beretning ble gjennomgått og godkjent. Det var ingen 

endringer/tillegg som ble bemerket. 

 

Sak 4 – 

Behandle 

revidert 

regnskap 

 

Seksjonens regnskap ble behandlet og godkjent. Det var ingen 

bemerkninger knyttet til regnskapet. 

 

Sak 5 – 

Innkomne saker 

 

Det var 1 innkomne saker til behandling. 

Følgende vedtak ble fattet; 

 

Navnendring NTN seksjonen til ITF seksjonen. Vedtak enstemmig 

godkjent. 

Sak 6 – 

Fastsette 

kontingenter/ 

avgifter 

 

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet; 

uendret. 

Sak 7 – 

Behandle 

 

 Langtidsplan foreligger til behandling på forbundstinget. 



 
langtidsplan og 

langtidsbudsjett 

Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet og følgende 

bemerkninger ble knyttet til denne; Ingen anmerkninger. 

  

Langtidsplanen ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

Sak 8 – 

Valg 

 

Valg av seksjonsstyre; 

 Som seksjonsleder ble Per Christian Garnæs valgt  

enstemmig. 

 Som nestleder ble Line Guldbrandsen valgt  

enstemmig. 

 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt; Snorre Edvardsen, 

Mona Berg Larsen og Geir Olav Hågensli enstemmig. 

 

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; Hallgeir Betele og 

Camilla Bodsvik enstemmig. 

 

Valg av valgkomité; 

 Som leder ble Vegard Iversen valgt 

enstemmig. 

 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; Gro Smenes og Søren 

Engelsjøen enstemmig. 

 Som varamedlem ble følgende valgt; Gunnar Rugsveen enstemmig. 

 

Sak 9 – 

Avslutning 

 

Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 

avsluttet med utdeling av blomster. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Thomas Kulvik    Tina Bogen 

Trondheim NTN Taekwondo Klubb  Salten Taekwondo- Do Klubb 

  


