REFERAT – STYREMØTE i WTF seksjonen – NR. 2. – 2010/2012
Sted:
Tid:

Telefonmøte
27.10.2010 kl. 22:00 – 23:20

Neste møte:

21.11.2010 kl. 13:00

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Tore Johansen
Erling Mytting
Lillian Fossum
Ingvild Wølstad-Knudsen
Morgan Nygård
Khalique Rana

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent
Kurt-Jarle Niltveit
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Varamedlem
Odd Arne Ostuft

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

O-5

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Fighter Convention
Seksjonen skal bare stille med dommere på Fighter Convention, øvrig
blir tilrettelagt av arrangøren. Ref. sak 7/2010-2012 ble det vedtatt at det
bare skal være A-klasser på NM-kvalifiseringsstevnene og bare B-klasser
i Regions Cupene fra 2011. Det gjøres unntak for dette på stevnet ifm
Convention, her åpnes det for A-klasser.

O-6

Brev fra Ståle Børset
I brevet anklages to navngitte dommere for å dømme partisk og mot
utøvere fra klubben han representerer. Han har fremmet disse anklagene
flere ganger, men aldri lagt fram noe som underbygger påstandene.
Punkt to i brevet går på anklager om at det finnes en drikke- og
festekultur blant dommerne med overdreven alkoholbruk kvelden og
natten før stevner.
Styret gir dommerkomiteen i oppdrag å utarbeide et regelverk for alkohol
og det bør vurderes om det skal kjøpes inn en alkotester.
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Matter
Seksjonen har matter lagret i region midt, men antallet er nå blitt for lite
pga slitasje. Det foreslås at det legges igjen matter i region midt etter NM
slik at de får supplert opp til to hele matteområder. Mattene produseres
ikke lenger, men dette kan kjøpes av Oslo TKD som har samme type til
salgs.

11

8
Styret fattet følgende vedtak:
Det gjøres avtale med Oslo TKD om kjøp av matter til å supplere
matteområdene i region midt.
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9

Elektroniske vester
Seksjonen ønsker å kjøpe inn elektroniske vester til bruk på nasjonale
stevner.
For å finansiere dette ønsker man å ompostere midler mot post 3 midlene
og på denne måten frigjøre kr. 200.000,- Når det er bekreftet fra
administrasjonen at dette er mulig/ er gjort ønsker seksjonen å bestille
utstyret.
Styret fattet følgende vedtak:
Det bestilles 24. vester, 4 sendere og sokker når omdisponeringen er
ok.
Utstyret tas i bruk i Norgesmesterskapet hvis leveransen er på plass.
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Nasjonale stevner fra 2011
Betegnelsen Norges Cup (NC) byttes ut med NM-Kvalifikasjon.
A-klassene avvikles på lørdag, B-klassene avvikles på søndag. Detter
gjelder både mønster og kamp. Dette vil lette på logistikk- og kostnader
for de klubbene som må reise langt.
Det foreslås at A-klassene avvikles etter Round-Robin system, dvs at alle
møter alle. Det vil medføre noe mer tidsbruk, men oppveies av at
lørdagsstevnet blir litt mindre ettersom det bare er A-klasser. Fordelen
for utøverne er et bedre tilbud hvor de er garantert mer enn en kamp.
Forslag fra dommerkomiteen er at de klubbene som stiller med mange
utøvere belønnes med å få fritak for startavgift på noen utøvere dersom
klubben stiller med dommer på stevnet. Gulrot isteden for straff for å
stimulere til flere dommere
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Utmerkelser til årets TKD person og andre utmerkelser
Det er tradisjon for at seksjonenes høyeste utmerkelse ”Årets
Taekwondoperson” får en isbjørn i krystall. Øvrige utmerkelser får
glassfat malt av en kunstner.
Forslag om å bytte ut isbjørnen med glassfat også til årets TKD person.
10
Styret fattet følgende vedtak:
Tradisjonen med isbjørn til årets taekwondoperson fortsetter.
Bestilles av administrasjonen.
Glassfat til øvrige utmerkelser.
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11

Klage på fratatt dommerlisens
Det har kommet en klage fra Tao Kampsportklubb som mener at
klubbens hovedtrener har blitt straffet dobbelt ved at han er fratatt sin
dommerlisens etter hendelsen på NC3-2009. Vedkommende ble ilagt en
administrativ forføyning på 3. måneder, dette er ikke å regne som straff
etter NIFs lover.
Dommerkomiteen har myndighet til å administrere lisenser, lisenser kan
flyttes opp eller ned, eller fratas med øyeblikkelig virkning. Det er ikke
krav til begrunnelse for DKs avgjørelser. I februar 2010 vedtok DK å
frata vedkommende sin lisens, dette ble formidlet i brevs form.
Vedkommende er ikke ønsket i dommerkollegiet og er heller ikke
kvalifisert for å være dommer.
Styret fattet følgende vedtak:
Styret stiller seg bak dommerkomiteens avgjørelse.
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25. årsjubileum for Norgesmesterskap
For å markere at det er 25.års jubileum for NM ble det diskutert om det
skulle lages en jubileums t-shirt til utdeling til alle deltakere på NM.
Styret fattet følgende vedtak:
Det bestilles jubileums t-shirts.
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17

Pengegaver/premier til beste klubb osv.
Det har tidligere år vært tradisjon for å dele ut sjekker med pengegave til
klubber med størst vekst, beste klubb i mønster, kamp, totalt osv.
Spørsmålet er om dette skal gjøres også i år, eller om det holder med
vandrepokalene som allerede finnes.
Det spares en del penger ved å avvikle denne ordningen.
Styret fattet ikke noe vedtak i denne saken, men diskuteres pr. e-post
fram mot NM.
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Årets Taekwondoperson
Det var innkommet to forslag til Årets Taekwondoperson.
Begge kandidater ble omtalt for sin positive innsats for idretten vår.
Etter litt argumentasjon ble saken avgjort ved votering.
Som årets Taekwondoperson ble valgt: Dette er tatt ut av referatet
inntil prisen er utdelt på banketten under årets Norgesmesterskap.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Det fremkom ingen saker til eventuelt

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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