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Mona Berg Larsen
Hallgeir Betele
Elen Røkke-meldt frafall

Administrasjonen;

Ingen

SAK 222010-12

GODKJENNE SAKLISTE.


Innkalling og sakslisten ble enstemmig godkjent.

SAK 222010-12

GODKJENNE REFERAT FRA SISTE MØTE.
 Referatet ble enstemmig godkjent.

SAK 232010-12

REVIDERE BUDSJETT FOR SEKSJONEN 2011.
Styret jobbet fram et revidert 2011 budsjett for seksjonen basert på de tall og
informasjon sendt ut fra administrasjonen. Signaler fra NKF tyder på at post-3
midlene blir det samme som i 2010. Seksjonen er optimistisk og budsjetterer
med samme medlemsinntekter som vi hadde i 2010. Det blir budsjettert med et
underskudd for seksjonen på kr. 70600.- da dette året har svært høy aktivitet på
bla dommerutviklings siden og seksjonen ser nytten av satsingen på
kompetansehevende tiltak. Vi må heve standarten bla på dommerstaben i
seksjonen (se egen sak).
Seksjonen hadde ikke 2010 resultatet for seksjonen tilgjengelig under
budsjettmøtet.
Vedtakk: Det nye budsjettet for 2011 ble enstemmig godkjent.
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SAK 242010-12

FORSLAG TIL NYTT NAVN PÅ SEKSJONEN.
Etter samtaler og signaler fra administrasjonen vedrørende seksjonens navn
har det blitt en sak for styret i seksjonen. Etter mye diskusjon i styret samt
samtaler med seksjonens største stilart har man kommet fram til at seksjonen bør
bytte navn fra NTN til ITF seksjonen. Dette for og synligjøre den ”stilart” tkd
som medlemmene i seksjonen trener samt støtte under at det eksisterer to
verdensforbund innen tkd. Den ene Word Taekwondo Federation og den andre
Internasjonal Taekwon- Do Federation. På denne måte blir også forskjellene på
disse to ”stilartene” WTF og ITF synligjort overfor ikke kyndige personer og
organisasjoner. Seksjonen håper også at dette kan bidra til og øke tilsig av ITF
klubber som ikke er medlem om å søker medlemskap i NKF.
Styre antar at første mulighet for navn bytte blir på NKF ting i Oslo 2012 da det
nok må en lovendring til. Leder undersøker om dette er riktig.
Vedtak: Styret i NTN seksjonen fremmer forslag til kommende ting 2012 om
navneendring på seksjonen til: ITF seksjonen. Enstemmig.

SAK 252010-12

ÅRSPLAN FOR SEKSJONEN.
Leder av seksjonen hadde en gjennomgang av foreløpig kladd til seksjonens
årsplan. Man så på langtidsplanen og diskuterte gjennom alle strategier, mål,
tiltak, når, ansvar osv.
Noen korrigeringer ble gjort, leder gjør denne klar og sender den ut til styret for
endelig godkjenning.
Denne må være klar innen starten av februar.
Vedtak: Leder har ansvar for ferdigstilling av årsplanen.

SAK 262010-12

PRESENTASJON AV NKF MEDLEMSUNDERSØKELSE.

Leder av seksjonen holdt en PowerPoint presentasjon for styret med
konklusjonen fra medlemsundersøkelsen. Konklusjonen passer bra med den
generelle oppfattelsen styret har om klubber og medlemmer. Gledelig er at
medlemmene har en svært positiv oppfattelse av NKF og medlemsklubbene og
at trivsel, miljø samt faglig kompetanse blant trenere og ledere er svært høy.
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SAK 272010-12

ITF Norgescup.
Det knytter seg stor spenning til Norgescupen som starter nå.
Første stevne blir i Bergen 29 januar d.å. Neste blir under Fighterconvention
7 mai med avsluttende ”stevne” under NM 4.-6 november i Bergen. Seksjonen
håper at interessen blant utøverne er så stor at dette kan bli et fast arrangement.

SAK 282010-12

STATUS DOMMERKOMITE.

Seksjonen har sett behovet for en kvalitetssikring av dommere både utdannings
og ikke minst en kvalitetssikring om dommerne er aktive. Snorre Edvardsen
jobber med dette og ser på muligheten til innføring av evt lisens samt en oversikt
over hvor aktive dommerne i seksjonen egentlig er. Seksjonen venter også på
NKF`s stevnesystem som etter info skal inneholde en dommermodul. Vi ønsker
at stevner, utøvere skal ha en høy standard i NTN seksjonen, da må også
dommerne bli stil krav til. Seksjonen har flere dommere som har lang
internasjonal erfaring og vi ønsker flere. Vi må også se på mulighet til
etterutdanne aktive dommere slik at vi kvalitets sikrer dommergjerningen.
Vedtak: Snorre Edvardsen følger dette opp til neste møte.

(Undertegnes)
_______________________________________
Per Chr Garnæs

_______________________________________
Snorre Edvardsen

_______________________________________
Line Guldbrandsen

_______________________________________
Mona Berg Larsen

_______________________________________
Søren Engelschiøn

_______________________________________
Per Chr Garnæs-Referent

3

