REFERAT – STYREMØTE i Taekwondo WTF – NR. 18 – 2014
Sted:
Tid:

Telefonmøte
07.04.2014 kl. 21:00 – 23.00

Neste møte:

Ikke bestemt

DELTAKERE:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Svein Rui
Cathrine Tangstad
Morgan Nygård

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent
Julie Berge
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Navn
Nestleder
Bjørn Sulen
Styremedlem
Lillian Fossum

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):





Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Eventuelt 1: Internasjonale stevner og profiltøy til delegasjoner
Eventuelt 2: Varsel om strykning av Mudoklubber
Godkjenne siste referat og signere dette
Referat nr. 17 ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

O-50

Sak



O-49

18.1



Frist

Status tingdokumenter
Tingrapporten er praktisk talt ferdig. Svein sender den til
seksjonsstyremedlemmene i løpet av uke 15. Dersom det ikke er noen
innvendinger på rapporten vil den sendes inn til administrasjonen i uke 16.
Rapport Taipei
Ut fra Myttings rapport fra 25th WTF General Assembly i Taipei vil det bli
behov for å revidere våre taekwondoregelverk.

16.april

Ansvar

Styreleder

Neste
seksjonsstyre

Vedtak 18.1: Styret vedtar å overlate revisjon av taekwondoreglementene som
følge av regelendringer internasjonalt til neste seksjonsstyre. Dersom det blir
behov for endringer før nytt seksjonsstyre velges skal styreleder Svein Rui ta
ansvar for dette.
Para taekwondo og handicappedes deltakelse i taekwondo var et viktig tema
under møtet. Det er et lite miljø for dette i Norge, men ønskelig med satsning i
fremtiden.
18.2

Vedtak 18.2: Styret tar dette til etterretning, men ønsker ikke å gjøre konkrete
bestemmelser i forhold til dette nå.
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O-51

18.3



Skedsmo Tan Gun status
I siste mail fra Ola W. Knudsen står det at klubben er registrert, navn godkjent i
idrettskretsen og at de venter på papirene fra Brønnøysund før registrering i
kretsen.
Vedtak 18.3: Styret har ikke mottatt etterspurt informasjon om klubbens drift og
økonomi. Det blir ikke flere utbetalinger før tilstrekkelig informasjon er på
plass.

O-52

18.4



Barne- og ungdomskonferanse Sverige
Nordisk konferanse om barne- og ungdomsidrett arrangeres i Sverige 18.21.september 2014. Åtte idretter er invitert, blant dem taekwondo.
Påmeldingsfrist er i midten av august.

Neste
seksjonsstyre

Vedtak 18.4: Styret vedtar at det blir opp til kommende seksjonsstyre å ta
stilling til om de vil sende noen fra seksjonsstyret eller klubber til å delta på
konferansen.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

119

18.5



Frist

Økonomi
- Ting og styrebudsjett for 2015 og 2016

Ansvar
Lillian
og Svein

Vedtak 18.5:Svein tar kontakt og følger opp budsjetter med Lillian før tingbudsjettet
sendes inn.
120

18.6



Profiltøy til seksjonsstyret
Vedtak 18.6: Styret vedtar å droppe bestilling av profilklær da sittende styre har
kort tid igjen.

121

18.7



Arctic Games

Stevne i Nord-Norge 14. juni, Steigen i samarbeid med den koreanske ambassaden.
Økonomi, utgiftsfordeling seksjonsstyret og den koreanske ambassaden.

Morgan

Morgan informerer om at stevnet flyttes til etter sommerferien. Aktuelle datoer er 30.
august eller 4. oktober (Nordnorsk 2). Hvis 4. oktober velges kan budsjettet til
Nordnorsk 2 brukes. Hvis ikke vil et underskudd ligge på mellom 32000-38000 kr.
Vedtak 18.7: Stevnet flyttes til etter sommerferien. Morgan Nygård jobber videre med
saken og oppdaterer seksjonsstyret underveis. Budsjett legges frem for ambassaden og
det er ønskelig å få ambassaden til å garantere å kunne dekke et eventuelt
underskudd.
122

18.8



Nordisk Mesterskap
Blir arrangert 17. mai på Island. Hvem skal reise?

Svein

Vedtak 18.8: Styret vedtar at Morgan Nygård og Svein Rui reiser som
representanter fra seksjonen og som deltakere i Nordic Forum. Svein skal også
være lagleder under mesterskapet. Ønskelig å ha med flere coacher, Svein sjekker
dette opp med sportssjef før det avgjøres noe.
Dato for Nordisk Mesterskap 2015 i Norge?
18.9

123

18.10



Vedtak 18.9: Styret vedtar at arrangørklubb for Nordisk Mesterskap 2015 skal
utlyses til klubbene med svarfrist 10. mai, slik at sted og dato kan legges frem på
årets Nordisk Mesterskap.
Reaksjoner på brev fra stevneleder Simen Svenkerud
En del klubber/personer har reagert på ordbruken i skrivet fra Svenkerud sendt ut
til klubber 17.03.14. Hva vil seksjonen gjøre for å sikre at dette ikke skjer igjen?
Vedtak 18.10: Styret vedtar at mail som skal sendes ut fra stevneledere skal gå
gjennom konsulent Julie som kontakter stevneledere hvis det skulle være noe som

Julie

Julie

2

124

18.11



er til å reagere på.
Lisensbevis dommere
Dommerkomiteene ønsker et dommerlisensbevis i form av et kort (ca
bankkortstørrelse). Knut Olav Breckes forslag (her skal det selvsagt brukes vår
profil på farger og layout):

Skal dette innføres? Betaling?
Vedtak 18.11: Styret vedtar at Julie innhenter pris fra Printing på ulike varianter av
kort. Layout ser bra ut. I tillegg til lisensbevis skal diplom sendes ut til dommere etter
fullført kurs.

125

18.12



Neste
styremøte

Julie

Prosedyre v/utdanning dommere
Det har vært ulik praksis i forbindelse med gjennomføring av kurs i det siste.
Både tidsbruk, registrering, honorar og ansvarsfordeling for ulike kurs bør
systematiseres.
Julie

Vedtak 18.12: Dommerkomiteene må ta stilling til hvilke timeantall de ulike
kursene skal ha. Julie kontakter dem. Kursholdere som ønsker å avholde kurs må
gå gjennom dommerkomiteene og administrasjonen for å avklare kurs,
påmelding, betaling osv.
126

18.13



Internasjonale stevner og profiltøy til delegasjoner
Seksjonsstyreleder Svein Rui opplever at det har vært motstridende beskjeder
omkring hvorvidt visse internasjonale stevner er obligatoriske for landslaget i
mønster. Dette har ført til at unge utøvere har skullet dra på stevner i utlandet uten
ledere og coacher.
Seksjonsstyreleder opplever også ulik praksis for utlevering av profilklær til
henholdsvis utøvere i kamp og mønster som skal representere Norge i
internasjonale stevner. Han ønsker å oppfordre sportssjef til at det ikke skal gjøres
forskjell på utdeling av profiltøy til kommende Nordisk Mesterskap.

127

18.14



Svein

Vedtak 18.13: Styret vedtar at Svein kontakter sportssjefen angående profilklær
til mønsterlandslaget. Han kontakter også landslagstrener og sportssjef angående
gal informasjon/ dårlig kommunikasjon omkring internasjonale, obligatoriske
stevner.
Varsel om strykning av Mudoklubber
Det har blitt påvist at den organisasjonsformen som Mudo klubbene har er i strid
med NIFs lov og at disse ikke kan anses som reelle. Medlemmer tilhørende Mudo
klubbene får dermed ikke lenger delta i stevner og aktiviteter innen Norges
Kampsportforbund eller dens overordnete organisasjonsledd (internasjonale
stevner) f.o.m. 1. mai.
Vedtak 18.14: Styret tar dette til etterretning.
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_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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