REFERAT – STYREMØTE i WTF Seksjonen – NR. 4 – 2010/2012
Sted:
Tid:

Telefonmøte
02.02.2011 kl. 22:00

Neste møte:

26. februar 2011 i Drammen.

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

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

Fra administrasjonen:
Sportssjef
Dag Jacobsen
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Varamedlem
Odd Arne Ostuft
Godkjenning av innkalling
Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent uten merknader

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Situasjonen som oppstod etter at Tore Johansen proklamerte nytt WTF
Forbund under Nordisk Mesterskap i Velje.

24

Styret har i forkant av dette styremøtet signalisert kraftig mistillit til styreleder i
etterkant av Nordisk i Velje.
I korthet er mistilliten basert på at seksjonsstyret på intet tidspunkt har støttet, fattet
eller stått bak et vedtak om å opprette et nytt forbund for WTF Taekwondo i Norge
i konkurranse med Norges Kampsport Forbund.
På denne bakgrunn konkluderte Tore Johansen med at han med øyeblikkelig
virkning trekker seg som leder for WTF Taekwondo Seksjonen, og som medlem i
forbundsstyret i Norges Kampsport Forbund.
Erling Svanberg Mytting rykker opp som ny leder av WTF Taekwondo Seksjonen,
og Khalique Rana rykker opp som nytt styremedlem i seksjonen, basert på at han
oppnådde flere stemmer under valget enn det andre varamedlemmet Odd Arne
Ostuft (27 mot 19 stemmer). Videre konstituering av styret gjøres på neste
styremøte.
Innkjøp av elektroniske vester

25

Styret bekreftet tilleggs innkjøpet av PSS som er gjort, og bemerker at dette
vedtaket ble gjort før jul men aldri referatført.
Følgende vedtak ble gjort:
1

“Dommerkomiteen får fullmakt til å kjøpe inn et tilstrekkelig antall vester slik at
1

nasjonale stevner kan scores elektronisk på inntil fire matter.“

Premier for beste klubb i kamp, beste klubb i mønster og beste klubb totalt
2010:

26

Hvert år deles det ut kr. 15.000,- i prispenger for beste klubb i mønster, kamp og totalt.
Pengene ble delt ut ifm NM, og seksjonsstyret bekrefter med dette prisutdelingen.
Følgende vedtak ble gjort:
1

“Seksjonsstyret bekrefter at Hva Rang Team Drammen skal motta kr 10.000.- i
prispenger for Beste Klubb Mønster og Beste Klubb Totalt i 2010.
Seksjonsstyret bekrefter at Team Heimdal skal motta kr 5.000,- som prispenger for
Beste Klubb i Kamp 2010”

Innkjøp av matter fra Oslo Taekwondoklubb

27

Seksjonens matter som er i bruk på regionale og nasjonale stevner, begynner å bli
utslitte og enkelt-matter går i større grad i stykker pga. slitasjen de er utsatt for.
Mattene er ikke lenger i produksjon, slik at alternativene er å kjøpe helt nye
matteområder, eller å kjøpe inn enkeltmatter av samme type fra de klubbene som har
slike matter.
Oslo Taekwondo Klubb har overskuddsmatter de ikke bruker i egen klubb, og har sagt
seg villig til å selge mattene til seksjonen.
Seksjonsstyret ga Tore Johansen fullmakt før jul til å forhandle pris og gå til innkjøp av
disse mattene.
Følgende vedtak ble gjort:
1

“Seksjonsstyret bekrefter at Tore Johansen fikk fullmakt til å forhandle om pris med
Oslo Taekwondo Klubb om innkjøp av deres overskuddsmatter, og inngå avtale om
kjøp.”

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.
_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.

2

