REFERAT – STYREMØTE i ITF seksjonen – 01. 2014 – 2016
Sted:
Tid:
Neste møte:

E-post
22 oktober 2014
Ikke bestemt

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Snorre Edvardsen
Mona Berge Larsen

Fra administrasjonen:
Tittel
Ingen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Ingen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•

•

Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 18 juni 2014
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak
14-03
21
• Leder jobber fremdeles med nytt elektronisk dommersystem. Vi må
avvente til 2015 før en endelig konklusjon kan fattes. I følge GS er
det ikke noe problem at avsatte midler overføres til 2015 budsjettet.

Frist

Ansvar
Leder

•
•
•
•
•
•
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.
14-04

Vedt.nr. Sak

Frist
•

Ansvar

Økonomi:

Følgende søknader på post 3 midler må godkjennes:
Regionsmesterskap Bergen vår kr.18500.Regionsmesterskap Trondheim vår kr. 21500.-

Leder

Vedtak: Post 3 søknader ble enstemmig godkjent.

14-05

• Dommerkurs for seksjonen.
Seksjonens kursholdere for dommerkurs har avholdt kurs etter de nye
reglene for ITF-Taekwon-Do. Det har blitt avholdt kurs i Finnmark,
Nord-Norge, Midt-Norge, NTF sommerleir, Vestlandet, Østlandet og
Rogaland. Totalt 10 kurs har blitt gjennomført denne høste noe
seksjonen er svært fornøy med. Alle seksjonen stilartsgrupper har vert
representert på kursene. Alle kursdeltagere skal registreres i
dommersystemet slik at dommerdatabasen er oppdatert. NKF sender
ut elektronisk kursdiplom.

Leder

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

14-06

•

Dommerkomite.

Styret i seksjonen har diskutert behovet for og etablere en egen
dommerkomite. Siden det sittende styret allerede består av noen av de
mest erfarende og aktive dommer finner styret det lite hensiktsmessig
og opprette en komite. Styret kan med sin kompetanse operere som
dommerkomite i de saker som omhandler regelverket. Seksjonens leder
fungerer som kontaktperson i spørsmål rundt regelverk og dommer
administrasjon.

Leder

Vedtak: Styret vedtar enstemmig at det sittende styret vil fungere som
dommerkomite denne tingperiode.

14-07

• Innkjøp av profilerings materiell.
Styret ønsker og undersøke pris på produsering av ITF/NKF
duker til lokale mesterskap. Dukene skal ha samme layout som
de som brukes på NM.
Styret finner det nødvendig med en felles markering av forbund
og seksjon på lokale stevner. Leder får i oppdrag og undersøke
pris.

Leder

Vedtak: Styret finner forslaget interessant slik at leder kan
framskaffe pris til neste styremøte.
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14-8

• ITF-NM og Landsmesterskap 2014
Seksjonsleder er i løpende kontakt med årets NM arrangør som kan
rapportere at forberedelsene går som planlagt. Interessen for årets NM er stor
samt at det er med stor glede at vi også under årets NM kan dele ut to
Kongepokaler. NM sidene på web blir kontinuerlig oppdatert med
informasjon i forbindelse med mesterskapet samt at NM på facebook også
oppdateres.

Leder

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

_______________________________________
Styreleders sign Per Chr Garnæs

_______________________________________
Styremedlem 2 sign Geir Olav Hågensli

_______________________________________
Nestleders sign Line Guldbrandsen

_______________________________________
Styremedlem 3 sign Snorre Edvardsen

_______________________________________
Styremedlem 1 sign Mona Berg Larsen

_______________________________________
Referent sign Per Chr Garnæs
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