REFERAT – STYREMØTE i WTF Seksjonen – NR. 3 – 2010/2012
Sted:
Tid:

Prinsen Hotel, Trondheim
21.11.2010 kl. 13:00

Neste møte:

04. desember 2010 på Park-in Gardermoen

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

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

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent
Kurt-Jarle Niltveit
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Varamedlem
Khalique Rana
Varamedlem
Odd Arne Ostuft
Godkjenning av innkalling
Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar

Status etter NM
Ettersom dette møtet ble avholdt dagen etter NM ble arrangementet diskutert og
evaluert. Dette var første gangen elektroniske vester var i bruk på et stevne i Norge,
og kan ikke betegnes som noe annet enn en suksess. Det var veldig lite protester fra
coacher. Styret diskuterte hva som var bra og hva som kan gjøres bedre til neste
gang.
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.
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1

Sak

Økonomi
Regnskap
Til dette møtet var det sendt ut regnskapsrapport med kommentarer fra adm. v/
Ann Hoffmann. Alle kostnader ift. NC 3, NC 4 og NM er ikke kommet med,
inntekter fra NC 4 og NM var ikke utfakturert. Styret vil be om en ny
regnskapsrapport til neste møte 4. desember.
Styret fattet følgende vedtak:
Regnskapsrapporten tas til etterretning
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Øk.ansv.

Budsjett
Budsjett for 2011 var hovedtema for dette møtet.
Premie/ medaljebeholdningen begynner å bli lav og det må kjøpes inn nytt,
kjøp av flere elektroniske vester og økning på internasjonalt arbeid er punkter
som ma tas høyde for i 2011. Kostnadene forbundet med stevner har steget,
dyrere reisekostnader, hotell, diett osv. startkontingentene er ikke justert på
noen år. Derfor ble det besluttet å øke startkontingentene fra 2011 med kr. 25,De nye satsene blir etter dette: Kamp ungdom, junior og senior kr. 375,Kamp barn kr. 275,- Mønster ungdom, junior, senior og lag kr. 325,Mønster barn kr. 275,Ettersom regnskapsrapportene er mangelfulle inntil alle kostnader og inntekter
er kommet med fikk man ikke sluttført budsjettarbeidet på dette møtet.
Styret fattet følgende vedtak:
1

Budsjettarbeidet sluttføres på neste møte og innsendes adm.
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Regionale stevner
For å kunne gjennomføre regionale stevner kreves det minimum 50 påmeldte i Nord
Norge, 60 påmeldte i Midt Norge. Stevner på østlandet blir som regel store, men
ved lav påmelding på grensen som for midt-Norge gjelde også der.
Regionale stevner i Nord-Norge ble for 2011 lagt til følgende datoer:
NN Cup 1: 12-13 februar med dommerkurs
NN Cup 2: 23-24 april
NN Cup 3: 8-9 oktober
Disse datoene kan også brukes som rettesnor for regionale stevner også i de andre
regionene.
NM 2011
Neste års NM starter kl. 09:00 med offisiell åpning.
Nasjonale stevner
De nasjonale stevnene i 2011 arrangeres i form av et Nasjonalt rekrutteringsstevne
På lørdag for B-klasser i kamp og B-klasser i Teknikk, og Nasjonalt A-stevne i
kamp og teknikk på søndag.
Det nasjonale A-stevnet vil både være Norges Cup og kvalifisering til NM.
Kravet om å fremvise medlemspass ved registrering blir avviklet. I stedet skal
juniorer og seniorer vise gyldig legitimasjon ved registrering. Barn og ungdom vil
være unntatt øegitimasjonsplikten, dog må ungdom vise legitimasjon på NM.
Dette gjelder både i kamp og teknikk.
Om teknikk:
”Teknikk” vil til å begynne med være konkurranse i poomsae. Etter hvert er det i
2011 ønskelig å innføre nye disipliner innenfor tradisjonell taekwondo. På lengre
sikt er det å skille ut Teknikk som egne stevner.
Til å begynne med skilles poomsae opp i to nivåer: A og B. Både Cup og Dan vil
konkurrere i begge nivåene.
B-stevnet skal være et tilbud til de som ikke har konkurranseerfaring fra Teknikk
tidligere.
A-klassene skal være for viderkommende dyktige utøvere med erfaring fra
konkurranse. (Cup vil ikke være en del av A-stevnet).
Om kamp:
Kamp vil fortsette som et A- og B-stevne.
B-stevnet vil bli arrangert på lørdag, A-stevnet på søndag.
Innveiing:
Innveiing ifm. B-stevnet blir avviklet, men man må registrere seg og fremvise
gyldig legitimasjon. Det vil bli foretatt stikkprøver av deltakerne på B-stevnet for å
sjekke at man er påmeldt i rett klasse. Avvik på inntil 10% blir akseptert. Er avviket
større enn dette, blir klubben ilagt en bot på kr. 5000,- for ikke å følge vektklassene.
Boten blir fakturert klubben i etterkant av stevnet sammen med påmeldingsavgiften.
10% av deltagerne i B-stevnet fordelt på flertallet av klubbene vil bli trukket ut til
stikkprøvekontroll. Det vil være mulig å kontrollveie seg ved registrering for å selv
forsikre seg om at man er påmeldt i rett vektklasse. Skulle det vise seg at man ikke
er det, vil det være mulig å bytte vektklasse ved å betale for en ny påmelding, jfr.
Dagens praksis.
Innveiing til A-stevnet vil bli avholdt på lørdag etter de samme regler som har vært
gjeldende i 2010.
Regler:
reglene for 2011 legges frem for høring ila. Uke 48. ila. Desember vil reglene for
kvalifisering til NM 2011 bli offentliggjort.
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WTFs nettbutikk
WTF seksjonens egen nettbutikk kan opprettes kostnadsfritt hos leverandør.
Her vil en rekke produkter være tilgjengelig. Ingen lagerkostnader for seksjonen,
leverandøren sitter med lageret. Seksjonen vil få en provisjon av alle kjøp gjort fra
denne nettbutikken. Nettbutikken bør kunne linkes opp fra seksjonens side på
kampsport.no.
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Health 4 U er et konsept som selger bl.a Omega 3 produkter. Dette er en unik
mulighet for våre klubber til å skaffe seg ekstra inntekter. Salget er abonnements
basert som igjen vil si at klubbene vil få provisjonsinntekter hver måned.
Seksjonen vil også få en provisjon av det totale salget.
Heller ikke dette konseptet innebærer kostnader eller risiko for verken seksjonen
eller klubbene.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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