REFERAT – STYREMØTE i Taekwondo WTF – NR. 2– 2014
Sted:
Tid:

Steigen sjøhus
04.10.2014

Neste møte:

21.november, Drammen

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Dommerkomitéleder

Tore Johansen
Morgan Nygård
Lillian Fossum
Silvia R. Strøm
Håkon Fredriksen
Knut Olav Brecke

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


Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent. Referat nr. 1 underskrevet.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

løpende

Morgan

løpende

Julie

Høsten

Øyvind + ak

desember

Knut Olav

World Taekwondo Peace Corps
Interessant for Taekwondo WTF å ta imot World Taekwondo Peace Corps i vinter?
Seksjonsstyret skal holde kontakten med den koreanske ambassaden om eventuelt
samarbeid rundt å ta imot World Taekwondo Peace Corps til våren eller senere.
Nordic Conference
Julie har vært på nordisk barne- og ungdomskonferanse med NIF og snakket med
representanter fra taekwondo i de nordiske landene. De ønsker å holde jevnlig
kontakt og kanskje møtes flere ganger eller få til et felles arrangement.
Julie holder kontakten med de nordiske kollegaene.
Stevnelister kommer sent
Adm. opplever at trekningslister og strykningslister kommer sent, klubber reagerer
på dette. Viktig at stevneleder er tidlig ute med dette da mange må planlegge reise
osv. i forbindelse med stevner. Deltakere fra stevelederkurs må følges opp!
Arrangementskomiteen skal følge opp dette.
Taekwondo dancing
Det er 23 påmeldte til taekwondo dancing-kurs som holdes 15.november på
Skedsmo.
Dommerkomité
Dommerkomitéleder har pekt ut en dommerkomité og jobber videre med å finne et
medlem på vestlandet.
Økonomi
Lillian orienterte om økonomi.
- Ann skal legge inn endringer i budsjettet i sitt system slik at rapportene blir mer
korrekte
- Arrangementskomiteen ser på muligheten for å slutte med coachkort i 2015 og
heller innføre en annen form for kontroll på stevner. Medlemssystem, lapper el.

1

Coacher bør fortsette å betale for coachkurs.
- Seksjonsstyret ønsker å se oversikt over hva utgiftene til dommer/lederkurs har
gått til i år.
2.1
O-7

Seksjonsstyret vedtar at coacher fra 1.januar 2015 må melde seg på stevner via
stevnesystemet for deltakelse på stevner.
Rammer til dommerkomité
Seksjonsstyret ønsker færre dommerkurs for kampdommere, her kan det heller
jobbes med opprykk for eksisterende dommere slik at de motiveres til å
fortsette. Flere kurs for mønsterdommere. Dommerkomiteen følger opp dette.

okt

Julie

Vår 2015

Knut Olav +
dk

Frist

Ansvar

okt

Julie

Vår 2015

Tore

20.nov

Tore

okt

Lillian

løpende

Øyvind

2015

Julie

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Pris halleie stevner
I sjekkliste for stevnearrangør står det; Bestill hall i god tid i forkant av stevnet.
Hallen bør ikke koste mer enn kr 12.000,-. Avtal nærmere med stevnekomiteen om
man må gå over dette beløpet.
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2.2

16

Seksjonsstyret vedtar at sjekkliste for stevnearrangør oppdateres til at det kan
brukes totalt 6000 kr per stevnedag på leie av hall. Alle utgifter utover 12.000 kr
skal avklares med arrangementskomiteen med kopi til administrasjonen. Budsjett for
utgifter i forbindelse med et stevne skal sendes til arrangementskomiteen i god tid
før stevnet.
Medaljer
Antall 2015 - Administrasjonen ønsker en tilbakemelding på hvor mange medaljer
seksjonen kommer til å trenge i 2015.
Priser på medaljer – Medaljene som brukes nå koster mellom 10-20 kr per stykk,
pluss at seksjonen betaler for lagring av medaljene. Tore skal skaffe prisoverslag fra
annen leverandør.

2.3

Seksjonen vedtar å ikke bestille flere medaljer fra Kina da vi har nok for 2015 på
lager i Sverige/på Ullevål.
Lisensbevis dommere/ledere
Det er kommet forslag fra Knut Olav Brecke om å kjøpe inn en maskin som kan
brukes til å trykke opp lisenskort og andre kort. Maskiner ligger på 5000-8000 kr, i
tillegg kommer fargebånd og kort. Noen må også lage design til kortene og fylle inn
navn og annen info. Dommere skal få diplom ved fullført dommerkurs/utdanning og
lisensinfo ligger i NKFs medlemssystem.

2.4

Seksjonen vedtar at seksjonsleder Tore Johansen sjekker mulighetene for å få en
sponsor til å dekke en slik maskin. Saken tas opp igjen ved neste seksjonsmøte.
Honorar tidligere dommerleder Patrick Myhren
Tidligere dommerleder mønster, Patrick Myhren ønsker honorar for jobben han har
gjort som stevneleder og utgifter han har hatt med telefonsamtaler.

2.5

Seksjonsstyret vedtar å sjekke gamle referater for å se om det tidligere er blitt gjort
et vedtak på at Myhren skal få utbetalt et slikt honorar. Hvis dette ikke er vedtatt
skal han ikke få honoraret utbetalt.
Endringer regionale stevner - utgiftsreduksjon
Hva skal seksjonen gjøre for å redusere utgiftene ved stevner?
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2.6

Seksjonsstyret vedtar et nytt opplegg for stevner. Per år: tre NC-stevner som
inkluderer regionale stevner. I tillegg et regionalt stevne på Østlandet, to regionale
stevner i Midt-Norge og to regionale stevner i Nord-Norge. Vestlandet og Sørlandet
kan holde to regionale stevner hver.
Seksjonsstyret vedtar at arrangørklubb skal betale for sine påmeldte utøvere til
stevner.

2.7

2.8

Seksjonsstyret vedtar ny deltakeravgift på regionale stevner, 250 kr for alle
deltakere. Administrasjonen legger inn ny info i stevnesystemet før 2015.
Arrangementskomiteen tar kontakt med Vestlandet angående stevnearrangering

2015
Julie

nov

Øyvind
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2.9

2.10
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2.11
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2.12
24
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fremover.
Innkjøp av utstyr
Seksjonsstyret vedtar at Midt-Norge kan kjøpe laserprinter til max kr. 1500,
arrangementskomiteen kjøper inn dette. Nord-Norge kan kjøpe en printer/utstyr til
printer for max kr. 1500, Morgan Nygård kjøper dette.
Seksjonsstyret vedtar å kjøpe inn kontroller til NM dette året. Innkjøpet er
nødvendig pga regelendringer. Seksjonsstyreleder, Tore Johansen, innhenter tilbud
på dette utstyret og sender inn søknad til generalsekretær om å få kjøpe inn dette i
år.
(Håkon Fredriksen valgte å gå ut av rommet under diskusjon om utstyr pga sin rolle
som utstyrsleverandør).
Profilering: Seksjonsstyret og IR dommere
Seksjonsstyret ønsker å synliggjøres når de representerer.
Seksjonsstyret ønsker å kjøpe inn softshelljakke og pikéskjorte til seksjonsstyret i
2015. Ønskede størrelser sendes til Julie i administrasjonen for bestilling. Jakke skal
ha broderi med Taekwondo WTF. Julie skal høre med Fighter ang overtrekksdresser
til IR-dommere som ble annonsert i januar 2012.
Dommergaver NM 2014
Seksjonsstyret ønsker å gi en skinnmappe som dommergave under NM 2014.
Seksjonsleder Tore Johansen innhenter tilbud på skinnmappe fra en annen
leverandør enn NeH.
NM 2015
Seksjonsstyret vedtar at fra og med 2015 skal det være obligatorisk å delta på minst
to NC-stevner for å delta i NM. Administrasjonen publiserer info om dette.
Vektklasser for utøvere i alderen 13-18
Viktig å jobbe med å forebygge slanking blant utøvere. Mulig å innføre innveiing
som gjelder for lengre perioder eller lignende. Seksjonsstyret vil prate med
bokseforbundet og det danske taekwondoforbundet som har slike ordninger. Saken
tas opp igjen senere.
Åpne for ungdom A på regionale stevner?
Det har kommet forslag om at det skal åpnes for ungdom A som egen klasse på
regionale stevner slik at de kan få mer kamperfaring.

2.13

Seksjonsstyret vedtar å starte med ungdom A-klasser på regionale stevner i 2015.
Kan også gjennomføres på resterende stevner i 2014 så lenge dette blir annonser på
forhånd.
Nordisk 2015 – komité
Hvordan skal det arbeides med Nordisk 2015?
Norske dommere ønsker å ha med plakater som de kan dele ut under Dansk
Mesterskap i november for å promotere Nordisk Mesterskap 2015.

2.14

Seksjonsstyret vedtar at arrangementskomiteen skal jobbe med Nordisk og nordisk
forum. Det skal opprettes en e-postgruppe for arrangementskomiteen.
Terminliste 2015
Seksjonsstyret foreslår til arrangementskomitéen: NC 1 på Østlandet i februar, NC 2
i Midt-Norge i slutten av april, NC 3 på Østlandet i oktober, NM i Midt-Norge i
november. Regionale stevner i mellom.

2.15

Seksjonsstyret vedtar at Arrangementskomitéen skal sette opp datoer for stevner i
2015 og 2016. De utlyser også regionale og NC-stevnene og ber klubber om å søke
om å arrangere disse. Julie kan hjelpe til med distribusjon av mail og info på
nettsiden.
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Øyvind
Morgan

Tore
Johansen

2015

Julie

Okt

Tore

Nov/Des

Julie

Julie,
Øyvind

Nov/des

Øyvind
Julie

okt

Øyvind

Julie

Julie sjekker muligheten for innlogging i medlemssystemet for komiteen.
Eiendomsretten til alle dan-graderinger i Norge
Ønske om at alle dan-graderinger skal gå via Norges Kampsportforbund før det
sendes til Kukkiwon. På denne måten får seksjonen og forbundet eiendomsrett til
dette.
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2.16

Seksjonsstyret vedtar at de ønsker dette gjennomført. De er positive til at styreleder
og Sigvald Martinsen reiser til Korea for å avholde møte med Kukkiwon, men
ønsker en avklaring på hvem som skal betale for reisen.

Nov

Julie
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_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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