Protokoll - Styremøte i Taekwondo WTF – Nr. 14 – 2008-2010
Sted: Quality Hotel 33 Oslo ifm NC2
Dato: 17. April 2010
DELTAKERE:
Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Administrasjonen

Tore Johansen
Stig Ove Ness
Lillian Fossum
Jessica Stenholm
Khalique A. Rana
Kurt-J. Niltveit

Ikke tilstede:
Styremedlem
Varamedlem

Odd Arne Ostuft
Sissel Rasmussen-Moe

Sak 2010-70

Gjennomgang og godkjenning av tidligere møteprotokoller
Det har oppstått en missmatch i møte- og saksnummerering som ble rettet opp.
Godkjenning og signering de protokoller der hvor det manglet ble gjort.

Sak 2010-71

Økonomirapport for Q1
Fremlagt økonomirapport ble tatt til etterretning, det ble bemerket at det var
positivt at årets budsjett for medlemsinntekter nesten er nådd allerede.

Sak 2010-72

Søknad fra Tong Ir om refusjon av påmeldingsavgift fra 2009
Det ble godkjent følgende kreditering:
Kr. 400,- for NM 2009 og kr. 300,- for NC 4, totalt kr. 700,-

Sak 2010-73

Klage på Taekwondoseksjonen
Styret har forholdt seg til Generalsekretæren og hans råd.
Stig Ove Ness har besvart denne saken i e-post av 24.mars 2010.
Generalsekretær må følge opp NIFs dommsutvalg.
Dommerkomiteen har i vedtak av 19. Februar 2010 fratatt [Anonymisert]
dommerlisensen.

Sak 2010-74

Forslag til kvalitetssikring av nasjonale stevner, se vedlegg
Sportssjef Dag Jacobsen har utarbeidet et forslag til kvalitetssikring av nasjonale
stevner. Seksjonen mener at det meste er ivaretatt av eksisterende regelverk og
allerede eksisterende komiteer. Forslaget innebærer også en ekstrakostnad på kr.
5000,- pr. stevne, noe som ses på som uaktuelt.
Seksjonsstyret støtter ikke dette forslaget fra sportssjefen.

Sak 2010-75

Innføring av Coach-lisens
Det er utarbeidet et forslag til innføring av en lisens for å kunne være coach.
Med noen små endringer ble denne ordningen vedtatt. Ordningen vil være
gjeldene fra NC 3 til høsten. Dette ble det informert om på coachmøtet under
NC 2 søndag 18. April. Det må utarbeides kurs for denne lisensen.

Sak 2010-76

Forberedelser til forbundstinget
Utarbeide/ godkjenne seksjonens tingrapport 2008-2010.
Dette arbeidet er godt i gang og oversendes administrasjonen så fort det er
sluttført.

Sak 2010-77

Utlysninger av stevner for 2011 og 2012
Stevner for 2011 og 2012 utlyses.
Seksjonen stiller større krav til arrangørene, hvor søknadene må inneholde
minimum navn på hall, når hallen er bekreftet booket, forslag til stevnehotell,
bekreftelse på at lege er booket så fort det er klart.
Utarbeide nye kriterier for arrangementsstøtten til stevner.

Sak 2010-78

WTF medlemssystem
WTF vil innføre et medlemssystem som skal koste US$ 5,- pr medlem i året.
Dvs. ca 30,- pr medlem i Norge med dagens kurs.
Seksjonen har ikke penger til å dekke dette, så dersom medlemssystemet
(dvs. denne avgiften) blir innført må seksjonen føre denne utgiften videre over
på klubbene og medlemmene.
Forslag: Kontingenten fastholdes på kr 50,- pr medlem til seksjonen + ev US$
5,- til WTF fra den tid det innføres og NKF WTF seksjonen må betale.

Sak 2010-79

Eventuelt
Styret i NKF WTF seksjonen ønsker å stille følgende forslag til tinget:
• Gjeninnføre Toppidrettskomiteen (TIK) for å få bedre styring med egen
idrett.
• Omgjøre styresammensetningen i forbundsstyret tilbake slik det var før
forrige ting, dvs. tilbake til to vararepresentanter.
President, 1. og 2. Visepresident, 2. Varamedlemmer + lederne i hver
seksjon som styremedlemmer.

____________________________________
Seksjonsleder Tore Johansen

________________________________________
Nestleder Stig Ove Ness

____________________________________
Styremedlem Lillian Fossum

_______________________________________
Styremedlem Jessica Stenholm

____________________________________
Varamedlem Khalique A. Rana

