REFERAT – STYREMØTE i WTF seksjonen – NR. 5. – 2010/2012
Sted:
Tid:

Drammen
26.02.2012 kl. 18:00 – 21:40

Neste møte:

26. mars kl. 16:00 Oslo

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Erling Mytting (EM)
Ingvild Wølstad-Knudsen (IWK)
Khalique Rana (KR)
Morgan Nygård (MN)

Fra administrasjonen:
Sportssjef
Dag Jacobsen (DJ)
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Varamedlem
Odd Arne Ostuft
Varamedlem
Lillian Fossum (LF)

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Godkjenne saksliste og innmeldte saker til eventuelt
godkjent

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

O-7
O-8
O-9
O-10
O-11
O-12

Sak

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar

Orientering fra møte i toppidrettskomiteen
Orientering fra dialog med Presidenten
Orientering fra lunchmøte med ambassadøren
Sportssjefen orienterte om nyansettelser
Sportssjefen orienterte om talentutvikling for kamp og mønster
Sportssjefen orienterte om den nye utdanningslinjen på videregående.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.
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Vedt.nr.

Sak

Godkjenning av referater fra tidligere møter
Alle referater godkjent, med følgende endring i teksten til sak 24 fra
styremøtet 21. nov 2011.
1

1

Ny tekst lyder:
“
Situasjonen som oppstod etter at Tore Johansen foreslo et nytt WTF
Taekwondo Forbund under Nordisk Mesterskap i Velje.
Tore Johansen uttalte at han trekker seg med øyeblikkelig virkning fra alle valgte
verv i Norges Kampsportforbund.
Bakgrunnen for dette, er at Johansen holdt et offentlig møte for spesielt inviterte
under Nordisk Mesterskap i Velje for å diskutere muligheten for å opprette et nytt
konkurrerende forbund til Norges Kampsportforbund.
Under dette møtet, uttalte Johansen at han har støtte blant de fleste klubber i
Norge, Olympiatoppen og seksjonsstyret. Johansen la også frem et forslag til
stiftelsesdokument av det nye forbundet. Dette dokumentet ble ikke signert.
Seksjonsstyret har på intet tidspunkt støttet, fattet eller stått bak et vedtak om å
diskutere offentlig å opprette et nytt forbund for WTF Taekwondo i Norge i
konkurranse med Norges Kampsport Forbund, og uttalte at man ikke lenger hadde
tillitt til Johansen.
Følgelig trakk Johansen seg med øyeblikkelig virkning fra sine verv i Norges
Kampsportforbund.
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.

“
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Reversering av vedtak i sak 22:
1

ASAP

EM

ASAP

IWK

Styret opphever vedtaket som avvikler innveiing for B-klasser.
Styret ber arrangements- og dommerkomiteen om å utarbeide et
praktisk gjennomførbart system for innveiing og registrering av Butøvere. Styre ber arrangements- og dommerkomiteen om å ta hensyn
til retningslinjer for vektreduksjon til grunn for utarbeidelse av nye
retningslinjer.
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WTFs nettbutikk
I Sak 23 heter det:
“
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.
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.
“
1
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IWK følger opp denne saken for å finne ut hva dette er.

Profilering
1

MN, KR

KR og MN er WTF-seksjonens representanter i forbundets
2

profileringskomite.
32

NM

ASAP

TV produksjon
MN og KR utreder til neste styremøte i samarbeid med Dag Jacobsen.

MN,
KR, EM

WTF oppvisning
EM og Stig Ove bidrar med kontakt til Ambassaden for å få WTF
teamet til Norge igjen. Helst med støtte fra Kukkiwon.
33

Medaljer
NM-kvalik og Rekrutteringsstevne

ASAP

KR,
MN,DJ

ASAP

Em og
DJ

ASAP

JV og
DJ

ASAP

EM

Medaljene til NM-kvalifisering skal se ut som dagens medaljer.
Teksten endres fra “Norges Cup” til “NM-kvalifikasjon”
Underteksten skal være “WTF Taekwondo”.
“Norges Kampsport Forbund skal vises på båndet”
Det skal være forskjellige bånd for Gull, Sølv og Bronse som reflekterer
valøren.
KR og MN utreder utforming og tekst.
Sportssjefen finner ut av hvor mange medaljer som er igjen på lager.
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Innkjøp av utstyr
1
2

3

35

Kamera til videoreplay vedtas innkjøpt innenfor en ramme på kr 7.000,Kasser til våre elektroniske vester vedtas innkjøpt til en ramme av kr
15.000,Nye vekter for å erstatte defekte vekter vedtas innkjøpt innenfor en
ramme på kr 7.000,Godkjenning av nye regler for konkurranseavvikling

1
2
3
4
5

Kamp-regelementet er godkjent
Poomsae-reglementet er godkjent
Konkurranse-reglemenetet er godkjent.
Utfyllende bestemmelser er godkjent.
Dommerkomiteen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer og
tilpasninger som føle av signifikante endringer internasjonalt.
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Dommerskjorter
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Lageret av dommerskjorter må suppleres.
Dette vedtas innenfor en ramme av 25.000,-, og delegeres til Janne
Viddal i samarbeid med sportssjefen.
Dommerkomiteen

1

1

Dommerkomiteen deles opp i to komiteer:

2

Dommerkomiteen for kamp. Denne må suppleres som følge av EMs
opprykk til seksjonsleder.

3

Dommerkomiteen for poomsae. Alle IR i poomsae inviteres til å være
medlem i dommerkomiteen i poomsae.
3

4
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Styret delegerer til seksjonsleder å konstituere de to dommerkomiteene.
Diettgodtgjørelse for dommere dagen før stevnet.

1

ASAP

Adm,
EM

Frist

Ansvar

Siden dommerne blir pålagt å møte dagen før stevnet for å delta på
dommermøte, delta på innveiing mv., skal dommerne fra Nasjonalt
Stevne 1 tilstås diett fra fredag til søndag ihht. gjeldende regulativ.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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