PROTOKOLL – STYREMØTE I NTN seksjonen – NR. 01 –2010-12
STED:
Surnadal
DATO/ÅR: 31. juli 2010.
DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Per Chr. Garnæs
Line Guldbrandsen
Søren Engelschiøn
Snorre Edvardsen
Mona Berg Larsen
Hallgeir Betele
Elen Røkke

Administrasjonen;

Ingen

SAK 012010-12

GODKJENNE SAKLISTE
!

Meldt frafall

Meldt frafall

Innkalling og sakslisten ble enstemmig godkjent.

SAK 022010-12

Referatsaker:
• Det jobbes fortsatt med at protokollene blir send ut for signering av
seksjonstyre-medlemmene da flere av protokollene ikke er signer kun pr.
E-post.
Leder av seksjonen har ansvar for at dette blir gjort.

SAK 032010-12

Rapportering/orienteringssaker:
•

Søren Engelshiøn holdt en fyldig orientering om MVA innen idretten.
Det jobbes med nye regler for mva og Søren har som oppdrag å følge
denne prosessen videre. Det oppfordres i første omgang at alle klubber i
seksjonen melder seg i i frivilighets registret.

•

Ingen klubber i Region Øst har meldt sin innteresse for
ITF-NM 2012 og landsmesterskap. Seksjonens leder
følger opp denne saken.
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Diskusjons- og vedtakssaker:

SAK 042010-12

Behandle og godkjenne søknad om stevnestøtte
•

SAK 052010-12

Styret gjenomgikk søknader fra følgende klubber:
Lier TKD klubb sin søknad på kr.13750.- ble godkjent.

Gjennomgang av seksjonens konkurranse regler (gang nr2)
Styret besluttet følgende endringer i konkurransereglene gjeldende for NM og
landsmesterskap
• Minimum grad for å delta på lag i NM for senior er sort belte 1. Dan.
Minimum grad for å delta på lag i NM for junior er rødt belte 2. gup.
• I knusing utføres kun teknikken sidespark (Yop cha Jirugi). Den som knuser
mest vinner. For herrer starter man på 7 planker og for damer starter man på
4 planker. Dersom det er uavgjort etter en ekstra runde vinner den som veier
minst.
• I spesialteknikk utføres kun teknikken flygende høyt frontspark (twimyo
nopi chagi). Den som hopper høyest vinner. For herrer starter man på høyden
260 cm og for damer starter man på høyden 240 cm.
• Godkjente hansker og sko i sparring er merkene Top Ten og NTN
sparringsutstyr (ny type). Hansker og sko i plast (gammelt NTN utstyr) eller
andre typer sparringsutstyr er ikke godkjent utstyr.
Endringene ble enstemmig godkjent.

SAK 062010-12

Budsjett 2010
•

•

•

Seksjonsstyret hadde en gjennomgang av budsjettet for 2010 og finner
det nødvendig med en justeringer på posten dommerutvikling da man ser
at vi ikke bruker hele det budsjetterte beløpet i år.
Post 70020 dommerutvikling bør deler øremerkes og overføres til 2011.
Dette siden vi vet at de påløper store utgifter til dommerutvikling dette
året. Posten i 2010 er på ca kr. 40500.- styre antar at ca kr.20000.- bør
overføres og øremerkes i 2011 budsjettet.
Post 3 midler seksjonen er blitt tildelt må følges opp. Leder sender ut
brev til regionslederne om minner om at de må søke på disse midlene.
Endringen ble godkjent
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SAK 072010-12

Dommerkomité NTN seksjonen
•

Seksjonens dommer komité 2010-2012 er:
Leder: Snorre Edvardsen
Medlem: Lasse Hjelmeland
Medlem: Sturle Halrakre
Komiteen jobber fortsatt med og utarbeide et forslag til instruks for
komiteen.

SAK 082010-12

Norges Cup 2010-2011
Snorre Edvardsen la frem et forslag til opplegg for Norgescup. Styret var
meget positiv til opplegget og vedtok å organisere Norgescup i sesongen
2010 -2011. Følgende mesterskap inngår i Norgescupen:
NM Ålesund – oktober 2010
Regionalt mesterskap i Bergen – januar 2011
Regionalt mesterskap Østlandet – april 2011
Alle med minimum blått belte og 4 gup kan delta i Norgescupen.
Snorre Edvardsen utarbeider regelverk for Norgescupen som fremlegges
for styret medio september.

3

PROTOKOLL – STYREMØTE I NTN seksjonen – NR. 01 –2010-12

Ref.PCGarnæs

(Undertegnes)
_______________________________________
Styreleders navn

_______________________________________
Styremedlem 2

_______________________________________
Nestleders navn

_______________________________________
Styremedlem 3

_______________________________________
Styremedlem 1

_______________________________________
Referent
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