REFERAT – SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF – NR. 7 – 11.04.2015
Sted:
Tid:

Ullevål, Oslo
11.04.2015 kl. 13.00-17.30

Neste møte:

4.mai på Skype

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem/Arr.komité

Morgan Nygård
Silvia R. Strøm
Terje Førsund
Håkon Fredriksen

Fra administrasjonen:
President
Sportskonsulent

Trond Berg
Julie Berge

Godkjenning av innkalling, sakliste og referater:
 Innkallingen ble godkjent.
 Sakslisten og innkomne saker til eventuelt ble godkjent.
 Referatene fra tidligere møter er godkjent pr. e-post
Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

O-1

22

Mr. Ji-Pyo Lim utestengt av ETU
Mr. Ji-Pyo Lim er utestengt av ETU på grunn av uttalelser på sosiale medier. Han er
utestengt for tre år fra taekwondorelaterte aktiviteter innenfor ETU.

Ansvar

Frist

Julie

6..juni

Silvia

12.04.15

Seksjonsstyreleder påpeker at seksjonsstyremedlemmene må være forsiktige med ytringer
og støtte på sosiale medier, med tanke på deres posisjon i organisasjonen.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak nr. 22
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Det må være tydelighet rundt personlige
meninger versus politiske saker. På neste møte skal seksjonsstyret forankre dette i
forbundets «Om uttalelser på sosiale medier/web».
O-2

23

Status KGN
Leder og nestleder orienterer om status på KGN. Det jobbes med å utpeke komiteer og med
en FAQ-side. Seksjonen er blitt invitert til å holde en presentasjon av KGN på TTUs
styemøte 19.april. Det planlegges å avholde møter med mastere og stilartsgrupperinger i
forkant av innarbeidelsen av KGN.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 23
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Komiteene skal utpekes av seksjonsstyret.
Seksjonsstyret vedtar å kontakte TTU med svar på invitasjonen til styremøtet. Ettersom
ingen fra styret har mulighet til å stille opp på møtet forfattes et brev hvor det takkes for
invitasjonen og orienteres om status KGN og de ønskede møtene med TTU fremover.
Nestleder forfatter brevet og ber om en kontaktperson i TTU.

O-3

24

«Kjedelig hendelse på regionalt stevne»
Seksjonsstyreleder orienterer om «kjedelig hendelse på regionalt stevne» som også ble
diskutert i sak 52, møte nr. 4. Saken har utviklet seg, men det har vært usikkert hvem som
1

skal behandle saken videre.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 24
Morgan,
Terje,
DK

Styreleder Morgan Nygård får fullmakt til sammen med dommerkomiteen å se på saken og
eventuelt vurdere hvilken sanksjon som kan ilegges. Seksjonen bør innlemme dette i
regelverket hvis det ikke kommer klart frem fra før. Styreleder, dommerkomiteleder og
styremedlem Terje Førsund tar en samtale med og informerer utøveren og hans nye klubb
under NC2 på Jessheim 12.04.15.
På neste møte vil seksjonen ta opp sanksjoner som tema, hvilke muligheter som finnes ved
slike saker og rutiner for innhentelse av informasjon fra begge parter.
O-4
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Julie

12.04.15

6.juni

Besøk hos den koreanske ambassaden
Leder og nestleder skal besøke den koreanske ambassadøren 24.april på ambassaden i Oslo,
for å snakke om taekwondo.
Seksjonen gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 25
Morgan Nygård og Silvia Strøm drar på det avtalte møtet, og vil ved en senere anledning
invitere ambassadøren til Ullevål/NIF. Morgan holder Trond Berg orientert om når møtet
på ambassaden blir.

O-5
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Morgan

20.04.15

Morgan
AK

April 2015

Utstyr på lager
Administrasjonen orienterer om at det nå finnes seks store tv-skjermer som alle seksjoner
kan bruke ved behov på stevner. Tre på Østlandet og tre på Vestlandet. Administrasjonen
har ryddet litt i utstyrsklasser på lageret, og oppfordrer styret og arrangementskomiteen til å
lage et godt system i kassene, slik at vi alltid vet hva som er hvor.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 26
Morgan Nygård tar en opptelling på medaljer i nord og melder til administrasjonen.
Arrangementskomiteen rydder og lager system i kassene på neste stevne.

O-6

Presidenten deltar på WTF-kongressen i mai
President Trond Berg orienterer om at han skal delta på WTF General Assembly i
Chelyabinsk i Russland 11. mai. Han ønsker innspill fra seksjonen om det er saker det
ønskes at han tar opp under kongressen.
Gode tilbakemeldinger

O-7

Det er kommet flere positive tilbakemeldinger til styreleder og administrasjonen om
arbeidet arrangementskomiteen ved Håkon Fredriksen og Gjerdrum IL Taekwondo har gjort
med Østlandscup 1 på Gjerdrum.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

69

70
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Sak

Frist

Ansvar

Økonomi
Lillian Fossum var ikke til stedet på møtet, og fikk ikke ordientert om økonomi. Dette
tas opp igjen på kommende møte.
Ansvarsfordeling i seksjonsstyret
Leder og nestleder kommer med forslag til ansvarsfordeling i styret og hva dette
innebærer.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 27
Ansvarsfordeling
 Lillian Fossum: I hovedsak oppfølging av økonomi, budsjett og regnskap
2

 Håkon Fredriksen: kommunikasjon med og ansvarsdelegering i
arrangementskomiteen. Dette innebærer blant annet kommunikasjon vis a vis
styret og komite.
 Terje Førsund: Kommunikasjon med og ansvarsdelegering i
dommerkomiteen. Dette innebærer blant annet kommunikasjon vis a vis styret
og komite.
 Lone Dalsberget: Supplerer arrangementskomiteen i Midt-Norge, ansvarlig
for Facebook-events i forkant av stevner.
 Silvia Strøm: Ledelse sammen med Morgan, KGN
 Morgan Nygård: Overordnet ledelse, uttalelser fra styret utad.

Silvia og Terje møtes innen to uker for å komme frem til en nærmere beskrivelse av
rolle og arbeidsfordeling mellom koordinator og dommerkomiteen.

Silvia,
Terje

30.04.15

Morgan og Håkon snakkes innen to uker for å komme frem til en nærmere beskrivelse
av rolle og arbeidsfordeling mellom koordinator og arrangementskomiteen.

Morgan,
Håkon

30.04.15

Morgan

20.04.15

Terje
Håkon

20.04.15
20.04.15

Styret

20152016

På bakgrunn av møtene sendes konkrete forslag til styret per mail innen utgangen av
april med oppgavebeskrivelse, tidsplan, terminliste, involverte personer,
arbeidsfordeling.
Morgan tar kontakt med Lone og Lillian og orienterer om vedtaket.
71

28

Informasjonsflyt internt
Det er ønskelig med bedret intern informasjonsflyt som på sikt også vil gi bedret
ekstern informasjonsflyt. Hvilke spilleregler skal følges, og hvordan kan
kommunikasjonen i styret og komiteene bedres? Det er ønskelig med et møte med
komiteene, der det blir enighet rundt dette.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 28
Det skal bookes et møte med begge komiteene i juni. Saken tas opp igjen på dette
møtet, hvor roller, arbeidsfordeling og spilleregler fastsettes. Formidling av
informasjon til klubber og omverdenen diskuteres også på dette møtet.

72
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Terje informerer dommerkomiteen om møtet.
Håkon informerer arrangementskomiteen om møtet.
Møteplan
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 29
Møteplan tingperiode 2014-2016
2014

2016

Mai
Juni

4.
6.

September

5.

Oktober
November

3. /
4.
9.

Mars
Mai
Juni

26.
7.
4.

Skypemøte kl. 19.00
Seksjonsstyremøte
og komitemøte
Seksjonsstyremøte
Seksjonsstyremøte
Skypemøte om NM
kl. 19.00
Seksjonsstyremøte
Seksjonsstyremøte
Seksjonsstyremøte
forbundsting

Skype
Ullevål, Oslo
Scandic
Gardermoen
Oslo
Skype
Oslo
Oslo

Terje og Håkon har uttrykket ønske om et eget økonomimøte, der spesielt
stevneøkonomi gjennomgås. Dette er ønskelig for å få eierskap, oversikt og mulighet
for nytenkning. På dette møtet vil også komiteenes økonomi gjennomgås og Terje og
Håkon kommuniserer dette videre til komitelederne.
3

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
30

Vedtak nr. 30
Terje og Håkon avklarer dato for økonomimøtet med Lillian, Silvia og Erling Mytting
i kontrollkomiteen. Dato for møtet skal sendes administrasjonen før utgangen av april.

73
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Terje,
Håkon

30.04.15

Håkon,
AK

30.04.15

Julie,
admin

April
2015

Terminliste 2016
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 31
NC-stevner skal arrangeres på Jessheim fremover hvis NC 2, 12.april, fungerer bra,
ulike klubber kan søke om å avholde stevnet i denne hallen. NM arrangeres annet
hvert år på Østlandet (Jessheim) og i Midt-Norge. Arrangementskomiteen utarbeider
terminliste for 2016 og 2017 innen utgangen av april.

74

32

Klubbsak – påmelding av konkurranseutøvere
Administrasjonen har fått tilbakemelding om forhold som gjelder en klubb som ikke er
tilsluttet Norges Kampsportforbund. Det meldes om utøvere som meldes inn til aktuelt
samarbeidende idrettslag for å kunne delta i konkurranser. Disse utøverne betaler også
en pris satt av for å være med på dette.
Seksjonen gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 32
Seksjonsstryet ber administrasjonen utrede forholdene videre før man vurderer saken.

75

33

Stevnepriser for barn
Det har vært usikkerhet rundt hvilken deltakeravgift som gjelder for barn på stevner.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 33
Stevnedeltakeravgift for barn ut 2015: kr. 150,Stevnedeltakeravgift for barn fra 2016: kr. 200,Administrasjonen sørger for at korrekt info gjøres tilgjengelig og gjør endring i pris i
stevnesystemet før konkurransesesong 2016.

76
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Julie

April
2015/
Januar
2016

PSS på regionale stevner
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 34
PSS skal brukes der det er tilgjengelig. Arrangementskomiteen vurderer hvilke stevner
dette skal benyttes på og gir beskjed til administrasjonen i god tid før stevnet.

Håkon,
AK

Frist

Fortløpende

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

77

35

Stevneinvitasjoner

Ansvar

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 35
Invitasjon til stevner skal sendes ut en måned før stevnet i PDF til klubbene i tillegg til
informasjon på terminlisten. Dette blir gjeldende fra høsten 2015.
Juli

4

Arrangementskomiteen og dommerkomiteen må sende all nødvendig informasjon om
stevnet til administrasjonen minst fem uker før stevnet. Administrasjonen distribuerer
informasjonen til klubbene forutsatt at all info er på plass.
78
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AK, DK
Julie

2015 og
fortløpende

Terje
Julie

6./7.
juni

Definisjon av stevner
Hva defineres som regionale stevner og nasjonale stevner? I forhold til økonomi
(deltakeravgift, post 3-midler, rapportering), påmelding i stevnesystem, reisevei til
stevnested.
Forslag fra dommerkomiteen og seksjonsstyret er at B-utøvere i kamp og cup-graderte
i mønster kan delta på regionale stevner. A-utøvere i kamp og Dan-graderte i mønster
kan delta på nasjonale stevner. B-utøvere kan delta på alle regionale stevner i Norge
(skal følge barneidrettsbestemmelsene).
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 36
Saken tas opp på neste seksjonsmøte. Terje forhører seg med dommerkomiteen om
deres synspunkt og tidligere praksis, og rapporterer dette på kommende møte. Julie
sender tidligere korrespondanse om mønsterklasser til seksjonen som saksunderlag.

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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