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STED:
E-post
DATO/ÅR: 25.5.2011
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 292010-12

GODKJENNE SAKLISTE.


Innkalling og sakslisten ble enstemmig godkjent.

SAK 302010-12

GODKJENNE REFERAT FRA SISTE MØTE.
 Referatet ble enstemmig godkjent.

SAK 312010-12

REVIDERE BUDSJETT FOR SEKSJONEN 2011.
Med bakgrunn i de nye tallgrunnlaget for seksjonen har styret justert budsjettet
for 2011. Styret justerte kun på inntektssiden slik at ingen av de øvrige poster i
budsjett vedtatt på styremøte 15.1.2011 ble berørt.
Det reviderte budsjett gir seksjonen et underskudd på kr. 78808.Vedtak: Det nye reviderte budsjettet for 2011 ble enstemmig godkjent.
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SAK 322010-12

FORDELING AV MIDLER TIL IKKE NTN KLUBBER TILSLUTTET
SEKSJONEN.
Etter samtaler og innhenting av tall fra Trond Søvik i forbindelses med avsetning
av midler ikke NTN klubber kan søke på. Styret diskuterte flere løsninger slik at
andre ”stilarter” i seksjonen kan søke på midler rettet mot aktivitet som ikke er
konkurranse. Seksjonen ønsker og opptre korrekt i forhold til andre stilarter.
Seksjons leder la fram en oversikt over stilarter og ant medlemmer i disse som er
med i seksjonen.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte i Surnadal.

SAK 332010-12

POST 3 SØKNADER.
Følgende klubber har søkt om post3 midler.

Sendt NKF
SANN
SANN
SANN
SANN
SANN

Dato
12/02/2011
04/03/2011
22/03/2011
09/05/2011
24/05/2011

Stevne
Rogalandscup Sola tkd
Finkmarsmesterskap AltaTkd klubb
Østlands cup 1 Oslo Øst tkd
Regions-mesterskap april 2011 Bjerkvig tkd
Østlands cup 2 Drammen tkd

Beløp
6500
20000
11000
6500
11000

Alle stevner det søkes på står på seksjonens terminliste for 2011.
Vedtak: Samtlige søknader ble enstemmig godkjent.

SAK 342010-12

ERFARING FRA ITF-NC.

Det er avholdt 2 stk ITF-NC stevner for sesongen 2011. Et i Bergen og et
avsluttende i Oslo.
Erfaringen er bra og begge arrangør klubber gjorde en flott innsats med
arrangementet. Noen enderinger i regelverket for NC bør vurderes.
Det totale tilbud på konkurranse siden bør på generelt grunnlag diskuteres
nærmere.
Vedtak: Saken utsettes til neste styre møte i Surnadal.
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SAK 352010-12

FORSLAG PÅ INSTRUKS FOR DOMMERKOMITEEN.

Det er blitt laget et forslag til instruks for dommerkomiteen.

Dommerkomité (DK)
DK oppnevnes av seksjonsstyret. DK skal ha medlemmer som fortrinnsvis er Norges mest erfarne dommere.
DK utgjør seksjonens fagorgan i saker som gjelder dommerfunksjoner og regelverk. Innenfor rammene av denne instruks skal DK arbeide
selvstendig, men alle spørsmål av prinsipiell eller økonomisk art forelegges seksjonsstyret for avgjørelse.
Arbeidsoppgaver:
• DK skal holde seg kjent med NKFs stevnereglement og den internasjonale utvikling av regelverk og foreslå endringer der dette er naturlig
• DK skal utarbeide forslag til norske tilpasninger av internasjonalt regelverk, herunder klasseinndeling og aldersgrense for klasser
• DK skal rekruttere nye dommere og ajourføre dommerkartotek i NKF`s medlemsportal.
• DK skal overvåke dommer-/regelkurs og autorisere forbundsdommere.
• DK skal i samarbeid med NTN`s administrasjon ta ut dommere til oppdrag på alle nivåer (lokalt/regionalt/nasjonalt/ internasjonalt) og ta
ansvar for at disse er best mulig skikket til dette
• DK skal være rådgivende organ i forhold til dommere som dømmer på nasjonale og internasjonale stevner i Norge og gi tilbakemelding til
disse
• DK skal ved årsskiftet sende en rapport til seksjonstyret over dommeraktiviteten inneværende år

Vedtak: Endelig vedtak blir på styremøte i Surnadal.

SAK 362010-12

FIGHTER CONVENTION.

Styret diskuterte erfaringene rundt overnevnt arrangement.
Seksjonen er positiv til denne type arrangement. Men mange tilbakemeldinger
fra medlemmer i seksjonen lyder på at de sytes det ikke var gunstig med
kombinasjon stevne og Convention. Mange aktiviteter kolliderte med stevnte.
Utøverne måtte avsette to dager i en allerede tett terminliste.
Utfra den svært høye aktivitets nivået i seksjonen tror vi at og arrangere Fighter
Convention hvert andre år er det mest optimale. Man beholder da
nysgjerrigheten for denne type arrangement og bruker ikke ”opp” tilbudet ved å
arrangere hvert år.

Vedtak: Seksjonen tror at denne type arrangement er best hvert annet år.
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(Undertegnes)
_______________________________________
Per Chr Garnæs

_______________________________________
Snorre Edvardsen

_______________________________________
Line Guldbrandsen

_______________________________________
Mona Berg Larsen

_______________________________________
Søren Engelschiøn

_______________________________________
Per Chr Garnæs-Referent
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