REFERAT – STYREMØTE i Taekwondo WTF – NR. 1– 2014
Sted:
Tid:

Rica Hotel Gardermoen
06.09.2014 kl. 13.00 – 15.00

Neste møte:

4.oktober, Steigen

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Dommerkomitéleder
Varamedlem
Varamedlem

Tore Johansen
Morgan Nygård
Lillian Fossum
Silvia R. Strøm
Knut Olav Brecke
Lone Dalsberget (deltok på deler av møtet)
Håkon Fredriksen (deltok på deler av møtet)

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent
Julie Berge
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Terje Førsund
Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):



Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Saker til eventuelt
Det ble ført opp tre ekstra saker:
Sak 12 – Endringer
Sak 13 – Dommergaver NM
Sak 14 – Påmeldingsfrist i stevnesystem

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

David Cook holder innlegg om toppidrett
Broprosjekt, partnerklubber, fulltidsutøvere, modell for toppidrett ble lagt frem.
Internasjonalt arbeid (rankingpoeng)
NKF har sendt to brev til WTF angående sen publisering av rankingpoeng og
problemene med at utøvere kvalifisert til Grand Prix-stevner godtar sin plass, men
ikke møter opp på stevnet. Dette fører til at utøvere som akkurat ikke har høy nok
ranking mister muligheten til å delta, selv om det er «ledige plasser» på stevnet.

O-1
O-2

O-3

NM 22. nov, landslaget reiser til Paris Open
Landslaget vil prioritere Paris Open helgen 22.-23.november og vil derfor ikke delta
i NM. På grunn av rankingpoeng og kvalifiseringer.

O-4

Coachlisens for EM og G-stevner
ETU har innført coachlisens for å coache i EM og på G-stevner fra neste år. Hvis
man ikke innehar dette må man betale en avgift på 200 euro. Det vil bli arrangert
kurs 5.-7.september på Korfu, 15.-17.september i Israel og 31.oktober-2.november i
Tyskland.
Det er viktig at representanter fra Norge er på årsmøtene til ETU og WTF.

O-5

1.1

Status Arctic Games
Morgan oppdaterer om status på Arctic Games 4.okt
- Den koreanske ambassaden støtter med 6000 $, dette skal dekke
1

påmeldingsavgiftene til deltakerne. Julie avtaler med Morgan og Ann hvordan dette
skal ordnes. Ambassadøren tar med premier.
- Julie setter opp teknikk/speedbreak som gren i stevnesystemet.
- Julie avtaler antall dommere, overnatting og reise med Morgan

Uke 37

Julie Berge

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

2

Sak

Frist

Ansvar

Høst
2014

Øyvind Kveine

Uke
38

Julie Berge

Julie Berge

Viktig at moms går til seksjonen.

Høst
2014/
Vår
2015

Hva er utgiftene på medaljer per år? Pris på medaljer må sjekkes. Julie hører med
Ann.

Uke
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Julie Berge

Sept
2014

Øyvind Kveine
/ Tore
Johansen/Julie
Berge

Okt
2014

Arrangørklubb
NM

Utnevnelse av dommerkomité og arrangementskomité

1
1.2

Seksjonsstyret vedtar at det skal være en dommerkomité med Knut Olav Brecke
som dommerleder. Han velger selv ut resten av komitéens medlemmer. Viktig at det
er jevn fordeling mellom mønster- og kampdommere.

1.3

Seksjonsstyret vedtar at arrangementskomitéen skal bestå av Øyvind Kveine (leder),
Håkon Fredriksen og John Olav Rasmussen-Moe (medlemmer).

1.4

Seksjonsstyret vedtar at det skal være en stevneleder per stevne. I tillegg skal det
foregå opplæring av nye stevneledere på stevnene. De som er på opplæring får ikke
betalt.

1.5

Sette møteplan for 2014-2016
Seksjonsstyret vedtok følgende møteplan
2014

2015

2016

September

6.

Seksjonsstyremøte 1

Oktober

4.

Desember
Januar
Februar
Oktober

6.
30.
28.
10.
(Samme
helg om
NC)
5.
26.
(Samme
helg om
NC)
7.
4.

Seksjonsstyremøte 2
+ møte med taekwondo
nord
Seksjonsstyremøte 3
Seksjonsstyremøte 4
Seksjonsstyremøte 5
Seksjonsstyremøte 6

Desember
Mars

Mai
Juni

3

1.6

Rica
Gardermoen
Steigen
Oslo
Stjørdal
Oslo
?

Seksjonsstyremøte 7
Seksjonsstyremøte 8

Oslo
?

Seksjonsstyremøte 9
Seksjonsstyremøte
forbundsting

Oslo
?

Resterende datoer fylles inn når Arrangementskomitéen har satt datoer for NC.
Julie legger møteplan ut i Dropbox.
Økonomi
Seksjonsstyret vedtar revidert budsjett for 2014 og 2015 som ligger i Dropbox (per
09.09.14).
Viktig å se til at dommere faktureres for egenandel i utenlandske stevner.

4

5

1.7

1.8

Terminliste 2015
Seksjonsstyret vedtar at Arrangementskomitéen skal sette opp datoer for stevner i
2015. De utlyser også regionale og NC-stevnene og ber klubber om å søke om å
arrangere disse. Tore formidler dette til komitéen. Julie kan hjelpe til med
distribusjon av mail og info på nettsiden.
NM 2014
Seksjonsstyret vedtar at det må være bindende påmelding til NM-bankett. Alle som
skal delta må melde seg på.

2

Det kommer utenlandske dommere til NM
5 fra Portugal
2 fra UK
4 fra Finland
1.9

6

1.10

7

1.11

1.12

8

1.13

Seksjonsstyret vedtar at Julie legger ut info på nettsiden til forbundet om
nominasjon av personer til «Årets taekwondo person». Frist for nominasjon er
1.november, styret tar avgjørelsen 21.november.
Godkjennelse av revidert kampreglement
Dommerkomitéen har tilpasset det norske regelverket så godt som mulig til WTFs
nye internasjonale regelverk.
Seksjonsstyret vedtar revidert versjon av regelverket. Trer i kraft en måned fra det
annonseres. Gyldig fra 6.oktober 2014.
Nordisk 2015
Seksjonsstyret vedtar å invitere fire IR-dommere utenfor Norden etter ønske fra
tidligere internasjonal dommerkontakt, Stig Ove Ness. Dommerkomitemedlem med
internasjonalt ansvar tar videre korrespondanse.
Seksjonsstyret vedtar at endelig dato for Nordisk Mesterskap blir lørdag 31. januar.
Tore kontakter Stjørdal Atletklubb for å sjekke tilgang på hall. Julie kontakter de
nordiske land med info om endret dato.

Uke
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Julie Berge

Høst
2014

Int.
dommerkomitemedlem

Uke
38

Julie Berge

Innkjøp av utstyr region vest
Det er hentet inn tilbud på utstyr til to matteområder fra H-A Kampsport på utstyr til
region vest. Midler fra tidligere region vest skal brukes, belastes ikke seksjonen.

Bjørn Solberg

Seksjonsstyret vedtar at utstyret på listen fra H-A Kampsport skal kjøpes. Dette er
med forbehold om at det ikke påløper utgifter for seksjonen i forbindelse med
husleie/lagring av dette utstyret. Administrasjonen tar videre ansvar for bestilling.
9

1.14

Innkjøp av utstyr videoreplay
Ønske fra sittende dommerkomité om å gå til innkjøp av utstyr for videoreplay til
nasjonale stevner.
Seksjonsstyret vedtar at Dommerkomitéen må innhente konkrete tilbud til en ring.
Utgiftene til dette utstyret må gå på budsjettet for 2015.

10

1.15

Jan
2014

Knut Olav
Brecke

4.
okt

Julie Berge

Taekwondo dancing
Kurs i taekwondo dancing, målgruppen er rød- og svartbelter som kunne tenke seg
å bli instruktører i taekwondo dancing. Tenkt gjennomført i november i Oslo.
Seksjonen vedtar å sponse kurset med 5000 kr mot at minst ti personer er påmeldt.

11

1.16

Priser lisensbevis dommere / stevneledere
Priser på lisenskort er innhentet fra Printing. I tillegg har det kommet forslag fra
Simen Svenkerud om at selvstendige stevneledere skal få et lignende kort og
diplom/kursbevis for å formalisere utdanningen.
Seksjonsstyret vedtar å ta saken opp igjen på neste møte når det er sjekket om karate
har en maskin som kan lage slike kort. Alternativt hente inn priser fra andre
leverandører.

12

13

14.

1.17

1.18

1.19

Endringer i regionale stevne
Det ble diskutert hvilke endringer som kan gjøres på regionale stevner med tanke på
økonomi.
Julie Berge

Seksjonsstyret vedtar å ta dette opp igjen på neste møte.
Dommergaver NM
Ønsker å gi gaver til dommere som bidrar under NM. Forslag om dobok. Ca. 35
dommere.
Seksjonsstyret vedtar at Dag og Julie sjekker opp mulighetene for å få dette fra
Fighter.
Frister i stevnesystemet

Uke
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Dag Jacobsen/
Julie Berge

3

Seksjonsstyret vedtar at fristene i stevnesystemet skal være endelige, uten mulighet
for etterpåmeldinger.

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.

4

