
Referat fra seksjonsstyremøte 
Norges Taekwondo Forbund 
 
Side 1 av 4 
 
Dato  9. juni 2002 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  16:00 – 19:05 
Tilstede Stig Ove Ness 
  Jostein Ekre 

Jessica B. Stenholm 
Sverre Andreassen 
Anne Cathrine Røste 
Terje Førsund 
Ståle Storrø 
Dag Jacobsen (administrasjonen) 
   

Saker: 
 

2002-01 Informasjon fra administrasjonen om åpne saker: 
• Telefon godtgjørelse til seksjonsstyremedlemmene må bestemmes 
• Betaling av reise til møte må avklares – forslag 1,50 pr km 
• E-postadresser, forbundet har 3-4 ledige adresser. 
 
• OL-statsning 
• Adecco har sakt opp avtalen fra 31. desember 2002 
• Det trengs bilder av OL-laget – Profesjonelle bilder 
• Avtale med landslagstrenerne går ut 
• Avtale med Olympiatoppen har gått ut 
• Avtale med lege må skrives 
• Utøveravtaler må underskrives 
• Arrangement av NC I, NC II og NM må avklares 
• Starbok må sendes ut 
• Kjøp av matter, mulig muntlig avtale ? 
• Cup-diplomer, nye må lages, etterspørsel. 
• Status til instituttene fra 2003 
• Spilleautomater, en har 5 løyver men ingen plassering. 
• Stipend til skoleprosjekt (Wang) 
• OL prosjekt 2003 – 2 mil kr 
  

2002-02 Ønsker til oppgaver: 
 

Jessica: 
• Dommerkomiteen / Internasjonal dommer 
• Internasjonal representasjon 
• EM 

Terje: 
• Bilder/promotering 

Sverre 
• Landslag kamp 



Referat fra seksjonsstyremøte, Taekwondo     Side 2 av 2 
 

• Juniorprosjektet 
Jostein: 

• Fagkomitee / Dan-graderinger 
• Breddeidrett 

Ståle 
• Landslaget /stevner 
• Drive klubber / Trening ? 

Anne Cathrine: 
• Styring av informasjon 
• Avtaler 

Stig Ove: 
• Økonomi/Budsjett 
• Representasjon 
 

2002-03 EM 2004: 
 

Arbeid med EM 2004 vil gjelde for alle i styret i større og mindre grad. 
Det avsettes et eget møte for EM 2004, når resten av arbeidet i styret er kommet i gang. 
 

2002-04 Konkurranselisenser: 
 

Konkurranselisensene skal fra høsten 2002 følge kalenderåret. Det vil derfor bli en overgang 
ifm høsten 2002. 
 
Administrasjonen får derfor i oppgave å trykke lisenser for 2002 som brukes i perioden 1.7 til 
31.12 d.å. Disse merkes med konkurranselisens 2002 (Ungdom/Voksne) 
 
Prisen på konkurranselisensene opprettholdes som før: 
 

Voksne (junior/senior) 200,- 
Ungdom (12-15 år)  100,- 
 

De samme lisensene gjelder for både kamp og mønster 
 

2002-05 Stevner/Betaling på stevner: 
 

Følgende stevner med kamp og mønster skal avholdes høsten 2002, og en skal jobbe for å få 
følgende klubber til å arrangere stevnene, da ingen har søkt så langt: 
 

NC I  21. og 22. sep Ung/Nyb/NC  Tøyen 
NC II 26. og 27. okt Ung/Nyb/NC  ØRBS 
NM 31. og 1. des Kun NM  Nestun, Bergen 

 
NC og NM arrangeres over 2 dager, men mønster på lørdag + Nby/Ungdom og NC på søndag. 
Alle innveiing og registrering/legesjekk til NC skal skje på lørdag. 
 
Påmeldingsavgiften endres som følger: 
 

Kamp  Som i dag 200,-  fra 2003 økes til 250,- 
Mønster  Økes til 150,- 
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Seksjonens andel av påmelingsavgiften settes til følgende: 
 

For NC I og NC II: 
• 50,- pr kamputøver 
• 25,- pr mønsterutøver 

 
For NM skal ikke seksjonen ha noen andel av påmelingsavgiften, da antall deltagere på 
stevnet er lavere. 

 
Seksjonen skal dekke følgende kostnader under stevnene: 

• Dommerhonorar og reise/overnatting 
• Medaljer til NM og sammenlagt seier i NC. 

 
 
2002-06 Fordeling av arbeidsoppgaver: 
  

Sverre: 
• Landslaget kamp 
• Deltager i resursgruppen for OL-satsningen 
• Avtalen med Olympiatoppen, i sammarbeid med Ann Cathrin 
• Avtalen med Landslagstreneren, i sammarbeid med Ann Cathrin 
• Stevner, NC og NM, i sammarbeid med Terje og Ståle 

 
Jessica:  

• Leder – Dommerkomiteen 
• Internasjonal representant for seksjonene i ETU og WTF 

 
Jostein: 

• Landslag mønster 
• Dan-gradering, register 
• Fagkomite 
• Informasjon til klubber 
• Bredeidrett 
• Felles instruktør aktiviteter 

 
Anne Cathrine: 

• Avtaler 
• Informasjonsstyring/profilering 

 
Stig Ove: 

• Økonomi/budsjett 
• Representasjon KM, NC og NM 
• Deltagelse på internasjonale stevner som krever det. EM, VM og OL-kvalifisering. 

 
2002-07 Søknad om Stipend: 

• Pr i dag er det 4 stk som går på Wang, og det er ca 10 nye søkere. Prisen er ca 30 000,- pr år 
for å gå på Wang. 

• Søknadsfristen var 20. april, og det var ikke kommet inn noe søknader. 
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• Søknad fra Tommy Johansen (Nesodden) er mottatt og han søker om hele stipendet. 
 

Vedtak: 
• Tommy Johansen tildelses 5 000,- i stipend fra Norges Taekwondo Forbund 
• Det opplyses til Wang om at det er inntill 20 000,- igjen på budsjettet for 2002 til stipender. 

Det anbefales at elever ved skolen søker på dette. Søknadsfristen settes til 1. november 
2002. 

 
2002-08 Dekning av kostnader: 

• Forbundet dekker kjøring til og fra styremøtene med kr 1,50 pr km. 
• Stig Ove Ness og Sverre Andreassen får dekket telefonutgifter med abonnement + kr 300,- 

i kvartalet.  
 
Neste møte: 

• Neste møte avholdes fredag 28. juni kl 18:00-21:00 på forbundetsmøterom, Idrettenshus, 
Ullevål Stadion 


