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PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 03 – 08/10
STED:
Rica Gardermoen Hotell
DATO/ÅR: 18. oktober 2008, 19:00 – 21:00
DELTAKERE:
Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tore Johansen
Stig Ove Ness
Lillian Fossum
Jessica B. Stenholm
Odd Arne Ostuft
Sissel Rasmussen
Khalique A. Rana

Administrasjonen
Landslagstrener

Dag Jakobsen
Stig Kramer

SAK 2008-08

GODKJENNING AV REFERAT OG SAKSLISTE



SAK 2008-09

Sak 2008-11
Sak 2008-11

Tidligere referat sendes ut på høring til alle, sammen med dette.
Svarfrist innen 14 dager etter utsendelse.
Fremlagt saksliste ble godkjent, med 6 ekstra saker.

OPPRETTING AV ARRANGEMENTSKOMITE
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Referent

Khalique A. Rana må trekke seg som leder fra komiteen pga
nye jobboppgaver i SAS som fører til ekstra mye reising.
Terje Førsund vil bli forespurt om å være ny leder.
Sissel Rasmussen blir med som representant fra Nord-Norge
Bente Furuvik fra Mudo Heimdal har meldt sin interesse for å
vær med
Dag Tornan er en god kandidat fra Bergen, som bør forespørres
om å være med.

TILDELING AV STEVNER 2009 OG NORDISK 2010



Det er kommet inn flere søknader til stevner i 2009, noen
klubber har søkt om flere stevner.
Seksjonsstyret tildeler stevnene som følger. Datoene tilpasses ev
ved behov. Fullstendig liste med datoer legges ut på web når den
er klar.
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NC I – 2009 Solør Taekwondo Klubb
NC II – 2009 Bergstaden Taekwondo Klubb
NC III – 2009 Moss Taekwondo Klubb
NC IV – 2009 Team Heimdal
NM – 2009 Steigen Taekwondo Klubb, avholdes i Bodø
Nordisk 2010 Øvre Romerike Budo Senter, tentativt 23. jan
2010.
Klubbene som er tildelt stevner tildeles også kr 10 000,- i
stevnestøtte pr stevne.

INNKJØP AV GAVEARTIKLER OG GAVER TIL NM



Tore Johansen har innhentet tilbud på pins og slipsnåler.
Totalpris med oppstart og produksjon blir ca 7 500,-




Seksjonen går til innkjøp av 500 pins og 200 slipsnåler
Det anskaffes dokumentmapper som gave til dommerne under
NM

Vedtak 08/11
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INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN/SPORTSAVD.


Det jobbes med å starte utviklingen av et felles stevne program i
forbundet som skal ha utgangspunkt i den nye Mysoft løsningen.



Ny web-side er under oppstart. Admin ønsker kandidat fra
seksjonenen som kan være med i arbeidet med utforming av
seksjonens sider.



Det skal være Cadet EM i juni 2009. Det kan komme et ønske
om å holde et uttaksstevne til dette stevnet.



Trenerutdanning del I og II for taekwondo har ikke vært ferdig.
Ståle Børset har fått jobben med å lage dette nå.



Mønster har hatt lite resurser. Dette skal bli bedre. Det jobbes
med å få mønster inn på det Paraolympiske programmet. Første
stevne for handikappede er satt til å gå i Baku Aserbaijan neste
år.



Mønstersamlinger bør gjennomføres på landsbasis, er finnes
post 3 midler for slikt arbeid. Ev avholde et kurs med utenlands
kursholder – Det sjekkes opp om det er mulig å få Ikpil Kang til
Norge.



Fellesmøte med klubbene bør gjennomføres. Mange utspill
kommer, men kommer det fra enkeltpersoner eller fra klubbene
samlet ?
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BUDSJETT 2009
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Coach møte under NM avholdes som vanlig på fredag 5. des.
Jessica Stenholm og Stig Kramer setter opp agendaen for møte.
Både seksjonsstyret, leder, coach’er og dommere bør delta på
dette møte. Møtetid blir 20:00 til ca 21:30

Fellesadministrasjon skal fra 2009 ta alle kostnadene for
regionale stevner over post 3 midler, det vil gi seksjonen ca
92 000,- mindre i utgifter. Inntekten fra stevnen tilfaller fortsatt
seksjonen.
Forbundsstyret setter nå ingen grenser for hvor mye seksjonene
kan ha i sponsorinntekter. Tidligere regler om 10-15% til
fellesavdelingen over 300 tusen gjelder kun utøvere nå.
Mulig avklaring rundt ny sponsor kan komme på torsdag 24.
okt.
Stig Ove utarbeider pga dette et revidert budsjett for 2009 som
går ut i kr 0,-

PREMIER TIL NM OG NC


Seksjonens premielager er nå nesten tomt. Etter NC 4 er det kun
igjen ca 100 premier av hver valør, og dette holder ikke til et
helt stevne.




Seksjonen anskaffer 250 permier i hver valør spesifikk for NM
Seksjonen anskaffer 1000 permier i hver valør for NC stevner
fremover, og 500 permier til barn og ungdom som deltar på
stevner.
Det opprettes en vandrepokal i NM både i kamp og mønster.
Den klubben som først har fått vandrepokalen 3 ganger, får
beholde den til odel og eie.
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NYTT MEDLEMSSYSTEM
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Det nye medlemssystemet er så vidt tatt i bruk, men antall
medlemsklubber som har overført medlemmene er minimalt, ca
15 stk.
Full oppstart av medlemssystemet er derfor på
forbundsstyremøte utsatt til 2010, med håp om å få meldt inn
alle klubbene og medlemmene iløpet av 2009.

INFO FRA DOMMERKOMITEEN



Dagens system med at administrasjonen skal stå for innkalling
av dommere og utsendelse av invitasjon til stevn fungere ikke.
Dommere for ikke innkalling, de skal først henvende seg til
Robert i administrasjonen, men når fristen er gått ut der det så
Erling S Mytting som må overta.
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POLITIATTEST
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NIF har vedtatt at alle som jobber med barn og ungdom og som
er over 15 år skal søke og vise politiattest fra 1. jan 2009.
Hvordan dette vil påvirke dommere, landslagstrener eller andre
som seksjonen har i arbeid vites ikke. Seksjonen etterlyser
informasjon fra administrasjonen/forbundsstyret om dette.

SR VM-KØBENHAVN 2009
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Tilsendte lister er ufullstendige, manglende informasjon både til
dommerleder og dommere forekommer.
Løpende problemer med endring innhold i invitasjonen,
korrekturlesning må gjøres flere ganger. Endringer som ønskes
utlagt på web kommer f.eks etter helgen når meldinger gjelder
påmelding i helgen.
DK kan ikke se at flybestillingene er blitt billigere. Oppfordrer
dommerne til å ordne dette selv og heller få det refundert av
seksjonen.
DK går for utvidelse av egen web-side med invitasjon,
påmelding, informasjon og egen side for dommerpåmelding.

Danmark skal avholde sr VM i København i oktober 2009.
Det er en god anledning til å legge inn et lengre arbeidsmøte i
seksjonsstyret til dette VM, slik en gjorde med god suksess
under VM i Madrid i 2005.
Stig Ove Ness er forøvrig blitt forespurt om han kan støtte
arrangementskomiteen i Danmark med sine erfaringer fra EM på
Lillehammer, internasjonal deltagelse på mange stevner og god
internasjonale kontakter. Første møte skal være i november, ifm
stevne i Århus. Med påfølgende kveldsmøte i København i
desember.

DIVERSE


Forslag om å utvide NM til også å gjelder ungdom/cadeter (1113 år)



Seksjonsstyre ønsker ikke å utvide NM til også å gjelder for
Ungdom A i kamp og ungdom cup høy og poom i mønster



Utdanning av dommere. Forslag til DK om å opprette en
mentor/fadder ordning for nye dommere. Avholde sosiale
samlinger i hver region for dommeren, med innslag av korte
foredrag fra medlemmer i DK



Krav til kubber som sender utøvere til mønster om også å måtte
sende dommere. Siste tids hets av dommere gjør at
dommerrekrutteringen er ekstra vanskelig. På NC 4 stiller ingen
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av de 18 klubbene med dommere. Kun 5 andre klubber hadde
med totalt 8 dommere til stevnet. Mønster skiller seg også noe ut
fra kamp ved at det er en mer subjektiv dommeravgjørelse som
direkte kan føres tilbake til den enkelte dommer.


Diskusjon rundt nivået i kamp mellom B og A klasser. Bklassene skal være for nybegynnere. DK kommer til å stramme
inn her fom NC 4. Det vil ikke bli noen regler for hvor lenge en
kan gå i B-klassene, men for hard kontakt vil føre til
diskvalifikasjon. Coachene bør derfor vurdere om utøveren da
bør begynne å gå i A klassen i stedet for.

_______________________________________
Seksjonsleder Tore Johansen

_______________________________________
Nestleder Stig Ove Ness

_______________________________________
Styremedlem Lillian Fossum

_______________________________________
Styremedlem Jessica Stenholm

_______________________________________
Styremedlem Odd Arne Ostuft
_______________________________________
Varamedlem Sissel Rasmussen

_______________________________________
Varamedlem Khalique A. Rana
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