REFERAT – SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF – NR. 8 – 11.05.2015
Sted:
Tid:

Skype
11.05.2015 kl. 19.00-21.00

Neste møte:

6.juni på Ullevål Stadion

DELTAKERE:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem/Arr.komité

Morgan Nygård
Terje Førsund
Håkon Fredriksen

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent

Julie Berge

FRAVÆRENDE:
Nestleder
Styremedlem
Varamedlem

Silvia R. Strøm
Lillian Fossum
Lone Dalsberget

Godkjenning av innkalling, sakliste og referater:
 Innkallingen ble godkjent.
 Sakslisten og innkomne saker til eventuelt ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

O-1

37

«Uheldig hendelse på regionalt stevne»
Seksjonsstyreleder orienterte om «Uheldig hendelse på regionalt stevne» jfr. vedtak nr. 24.
Dommerkomiteleder har foreløpig ikke fått tak i Åge Thoen fra karate.

Ansvar

Frist

Morgan,
Knut Olav

1.juni

Håkon,
AK

1.juni

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 37
Saken må avsluttes og tas opp igjen på neste seksjonsstyremøte for endelig sanksjonsvedtak.
Utøveren det gjelder får en tilbakemelding før sommeren. Dommerkomiteleder forsøker
igjen å få tak i Thoen fra karate for innspill.

O-2

Utstyrssøknad
Kampsportforbundet har fått maksimalt gavebeløp på kr. 3 mill fra Sparebankstiftelsen
DNB. Midlene er øremerket og skal bl.a. i form av utstyrspakker styrke medlemsklubbene
lokalt i hele landet. Her kan også seksjonene søke om utstyr til stevner.
Seksjonsstyreleder Morgan Nygård og Håkon Fredriksen legger frem liste over ønsket
utstyr i prioritert rekkefølge på neste styremøte 6.juni. Styret vedtar da hvorvidt dette skal
søkes om.
Mer info om støtteordningen og søknadskriterier:
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=25144376&di
splaypage=TRUE
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

79

38

Ansvarsfordeling i seksjonsstyret – oppfølging sak 70
Gjennomgang av ansvarsfordeling i seksjonsstyret jfr. vedtak nr. 27, sak 70. på forrige
møte.

Frist

Ansvar

Referat fra møte mellom Terje Førsund og Silvia Strøm med konkrete forslag til
oppgavefordeling innad i seksjonsstyret ble presentert.
Utkast til konkretisering av dokumentet Felles bestemmelser (kapittel 2) ble presentert
av Morgan Nygård og Håkon Fredriksen.
Seksjonsstyret gjorde følgende enstemmige
Vedtak nr. 38
Arbeidsfordeling innad i seksjonsstyret skal bygge på forslagene fra seksjonsstyret, og
skal vedtas sammen med komiteene under komitemøtet 7.juni.
I forkant av dette møtet skal koordinator overfor DK, Terje Førsund og
dommerkomiteleder, Knut Olav Brecke ha et møte hvor forslaget gjennomgås.

Terje,
DK

1.juni

Morgan,
Håkon

1.juni

Han informerer samtidig om at NC og NM vil ha fast plassering fra og med 2016,
stevnene vil arrangeres i Jessheim Is- og flerbrukshall eller Stjørdalshallen. Klubber
som ønsker å arrangere disse stevnene må benytte disse hallene.

Julie

Juni

Oslo Kampsportklubb som skal arrangere NC3 har få mennesker å stille med på
stevnet. Håkon følger opp klubben med tanke på minimumsantall og eventuelle
alternativer.

Håkon,
AK

Juli

Region vest ønsker flere enn to stevner i året, arrangementskomiteen ønsker at dette
gjennomføres hvis stevnene går i pluss. Komiteen holder løpende kontakt med
klubbene i vest rundt dette.

Håkon,
AK

Løpende

DK,
Julie

29.mai

Julie,
seksjonen

19.mai

Kapittel 2 i Felles bestemmelser, skal revideres og tilpasses til neste møte.
Her innlemmes arbeidsfordeling med tanke på økonomi, samt dommerleder og
stevneleders oppgaver. Sjekkliste for arrangører må endres slik at den
samsvarer med bestemmelsene. Morgan Nygård og Håkon Fredriksen tar
ansvar for dette.
80

39

7.juni

Terminliste 2016
Håkon Fredriksen presenterer terminlisteforslag for 2016 og 2017 til godkjenning av
styret.

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 39
Terminlisten for 2016 og 2017 godkjennes av seksjonsstyret. Dommerkomiteen kan
komme med eventuelle forslag til endringer innen mandag 18.mai. Deretter vil
administrasjonen publisere terminlisten i stevnesystemet og utlyse stevnene.
81

40

Agenda styre- og komitemøte 6.juni
Agenda og saksliste for styre- og komitemøte 6. juni og 7.juni.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak nr. 40

82

41

Administrasjonen utarbeider forslag til saksliste på bakgrunn av innspill fra
seksjonsstyret. Sendes ut til gjennomsyn før det sendes til komitemedlemmene.
Evaluering og rapport nordisk

2

Mange positive tilbakemeldinger på gjennomførelsen av Nordisk mesterskap i
Stjørdalshallen 31.januar 2015.
Positivt med streaming på nett og storskjerm, lydanlegg og god plass til oppvarming.
Kommunikasjon i forkant av stevnet kunne vært bedre med tanke på gjennomføring
av mønster og kamp, slik at det kunne vært felles premieutdeling. Avklaring mellom
dommerleder kamp, dommerleder mønster og arrangør med tanke på mulighet for
pauseunderholdning med musikk.
Ønskelig med enda mer synlig antrekk på frivillige i klubben, slik at det er lett å finne
dem ved behov.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 41
Administrasjonen sender tilbakemeldingen til Stjørdal Atletklubb.

Julie

13.mai

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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