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FSSAK 076

GODKJENNE SAKLISTE OG PROTOKOLL
Trond Berg ble valgt som møteleder. Saklisten ble godkjent med tillegg av to
saker under evt. I tillegg ble det henvist til notat av 24. og 25. mai fra
styremedlem Ingunn Håvik som styret besluttet å behandle i.f.m. FSSAK 077.
Referat fra forbundsstyremøte 12 (12. mai) ble enstemmig godkjent slik det var
utsendt fra referent (GS) pr. d.d. Adm. utlegger protokollen på Internett
(dokumentarkivet). Protokollen bekreftes med underskrift på neste møte.

FSSAK 077

FORSLAG TIL TINGET
I styreprotokoll nr. 12 av 12. mai (sak 072) fremgår at NKF har mottatt forslag
til tinget (mistillitsforslag til presidenten). Saken var ikke innsendt på vegne av
klubb/organisasjonsledd. Styret avgjorde dermed at dette ikke kan regnes som
sak til tinget under innkomne forslag.
Avgjørelsen ble påklaget, med henvisning til at forslaget egentlig er fremmet av
Nesodden taekwondo klubb v/K. Rygh. Styret har i ettertid fått bekreftet at
klubben er forslagstiller. Styret fikk seg også forelagt en juridisk vurdering av
forholdet.
Styremedlem Ingunn Håvik hadde i eget notat til styret kommentert saken og
tilkjennegitt at hun ønsket notatet utsendt til tingdelegatene, sammen med
forslagstillers forslag, dersom styret besluttet å utsende forslaget til
tingdelegatene.
Styret fattet følgende;

VEDTAK 102

Med bakgrunn i oppklaring av at Nesodden taekwondo klubb står som
forslagstiller i.f.m. mistillitsforslag som ønskes behandlet på forbundstinget, har
forbundsstyret vedtatt at forslaget utsendes tingdelegatene som sak til tinget
under innkomne saker. Styret ser det ikke som riktig å gi noen politiske
føringer/kommentarer til det innkomne forslaget. Adm. besørger umiddelbar
utsending.
Forbundsstyret behandlet også et ekstra notat til styret fra Ingunn Håvik. Styret
fattet følgende;

VEDTAK 103

Forbundsstyret har 25. mai d.å mottatt e-post/notat fra styremedlem Ingunn
Håvik, angående navngitte personers saksbehandling av Rygh-saken. Hun
ønsker notatet behandlet på forbundsstyremøte 04.06.04. P.g.a. det alvorlige
innhold i notatet vedtok forbundsstyret at brevet sendes disse personer
omgående, slik at deres skriftlige dokumentasjon kan foreligge til forbundsstyremøtet 4. juni.

FSSAK 078

EVT.
Adv. bistand på forbundstinget
Idrettens Advokatkontor (IAK) har vært rekvirert ved utarbeidelse av bl.a.
lovforslag til forbundstinget. På denne bakgrunn finner styret det naturlig at IAK
også bistår ved tilstedeværelse på forbundstinget, i.h.t. GS sin avtale med IAK.
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Etterlysning av brev
Seksjonsstyret for taekwondo WTF har etterlyst brev fra forbundsstyret, med
henvisning til sak 064 fra protokoll nr. 10. Trond Berg fikk i oppgave å sjekke ut
dette forhold med presidenten.
Økonomisk oversikt for EM taekwondo
Styret har pr. 23. mai mottatt en økonomisk status fra Kampsport EM AS som
viser et foreløpig resultat med et underskudd på kr. 210.000. Styre i Kampsport
EM AS foreslår samtidig at NKF ved taekwondo WTF seksjonen bidrar med
125 000,- i driftsstøtte i 2004 og at seksjonen i løpet av perioden 2004-2006
bidrar med de resterende 85 000,- for å bygge opp igjen egenkapitalen i
Kampsport EM AS. Forbundsstyret fattet følgende;
VEDTAK 104

Forbundsstyret anser finansiering av underskuddet ved taekwondo EM som en
sak for forbundstinget og vil fremme den der. Styret er innforstått med at
forslagsfristen for innkomne saker til tinget er utløpt, men ønsker likevel å be
tinget akseptere saken – da styret har fått seg forelagt det uventede og alvorlige
økonomiske resultat så seint som pr. 23. mai. Styret vil i denne anledning be
forbundstinget fatte vedtak om at evt. underskudd i en avd./seksjon kan
inndekkes påfølgende år.
Godkjenning av protokoll
Forbundsstyret besluttet at godkjenning av denne protokoll skal skje ved e-post
behandling snarest. Når referent har mottatt bekreftelse fra alle møtedeltakere
skal protokollen anses for godkjent og kan utlegges i dokumentarkivet på
Internett.

