REFERAT – STYREMØTE i Taekwondo WTF – NR. 19 – 2014
Sted:
Tid:

Telefonmøte

Neste møte:

30.05.14 på forbundstinget

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Svein Rui
Bjørn Sulen
Lillian Fossum
Morgan Nygård
Cathrine Tangstad

15.05.2014 kl. 21:00 – 22.00

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent
Julie Berge

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):





Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Eventuelt 1: Regionalt stevne Østlandet september 2014
Godkjenne siste referat og signere dette
Referat nr. 18 ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

O-53



O-54



O-55



Frist

Ansvar

Status Arctic Games
Blir under Nordnorsk 2, 4.oktober. Fremdeles dialog med ambassaden ang
utgiftsfordeling.
Økonomi (overforbruk på dommer/lederutvikling)
Dette kan påvirke aktiviteten resten av året. En del penger er brukt på
stevnelederkurs. Det bør bli mer oversiktlig hvor mye penger som brukes til
hva. Følges opp av kommende seksjonsstyre.
Forbundstinget
Svein Rui, Lillian Fossum og Morgan Nygård skal delta på forbundstinget.
Bjørn Sulen og Cathrine Tangstad er usikre på om de kommer, men ordner i så
fall reise og overnatting selv.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak



128

19.1


129

19.2

Frist

Ansvar

Arrangørklubb nordisk mesterskap 2015
Søknader om å arrangere nordisk mesterskap 2015 har kommet inn fra Grorud
Taekwondo klubb og Stjørdal Atletklubb.
Vedtak 19.1: Styret vedtar at Stjørdal Atletklubb blir arrangør av nordisk
mesterskap i Stjørdalshallen 23.mai 2015. Svein Rui og Morgan Nygård legger
dette frem for de andre nordiske landene under nordisk mesterskap 2014.
Strykning av Mudo får konsekvenser for NM
Tidligere vedtatt arrangør av NM 2014 Mudo Tveita er nå strøket fra forbundet
og det er behov for en annen arrangør av mesterskapet. Det er kommet inn søknad
fra Chon-Ji Taekwondo Team Hokksund om å arrangere NM.
Vedtak 19.2: Styret vedtar at Chon-Ji Taekwondo Team Hokksund blir arrangør
av NM 2014. Julie Berge tar kontakt med klubben.

Svein Rui og
Morgan
Nygård

Julie Berge

1



130

Vedtak 19.3: Styre vedtar ikke å sette dato for nasjonale stevner våren 2015 enda,
da de internasjonale stevnene foreløpig ikke er datert for denne perioden.

19.3


131


19.5

Priser lisensbevis dommere / stevneledere
Priser på lisenskort er innhentet fra Printing. I tillegg har det kommet forslag fra
Simen Svenkerud om at selvstendige stevneledere skal få et lignende kort og
diplom/kursbevis for å formalisere utdanningen. Pris for 10 stk plastkort kr. 1870
og pris for 10 stk laminerte kort kr. 850 kr (+ moms, frakt og oppsett). Prisen
synker om det bestilles flere kort av gangen.
Vedtak 19.4: Julie Berge sjekker opp rimeligere alternativer.

19.4
132

NC-stevner vår 2015
Regionen vest ønsket å vite når de nasjonale konkurransene skal arrangeres våren
2015 for å tilpasse sine hallsøknader for innendørssesongen som er høst/vår.

Julie Berge

Oslo Taekwondoklubb ønsker å avholde et stevne 27.september 2014 på
Bygdøhus.
Vedtak 19.5: Julie Berge avtaler videre med klubben og med administrasjonen,
og legger evt stevnet inn i terminlisten.

Julie Berge

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.

2

