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Dato
Sted
Tid
Tilstede

17. juni 2004
Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
15:40 – 17:45
Stig Ove Ness, John Helge Olsen, Tone Hansen, Jessica B. Stenholm, Sverre
Andreassen og Asle Fredriksen.
Ikke tilstede Dag Jacobsen (administrasjonen), Anne Cathrine Røste

Saker:
2004-1
•
•

•
•
•
•

2004-2

Økonomi 2004
Økonomirapport pr 24. mai var utsendt til alle deltagerne. Undermøte ble økonomirapport
av 17. juni utlevert av administrasjonen. Den nye økonomirapporten vil bli gjennomgått og
utsendt til alle medlemmene etter møtet.
Antall medlemmer i seksjonen må økes for å nå målet om 5 500, stats pr pt er noe uklart,
men pga at Mudo klubbene kun har meldt inn ca 35 medlemmer så langt er det fortsatt et
stykke igjen til målet nås. Det bør innkalles til et møte med Mudo klubbene for å avklar
dette forholdet, før sommeren.
Økonomien i avdeling 21 er stram, nytt budsjettforslag foreligger for å ta høyde for det
overforbruket pr prosjekt som har forekommet, og ta inn 40 000,- vis medlemsinntektene
blir mindre.
Kostnadene på avd 21 til VM junior er satt til 50 000,-, dersom dette overskrides vil det
føre til et problem for avdelingen. Totalt er det kun igjen ca 100 000,- til OL forberedelser.
Tettere oppfølging av kostnadsbruken og hvem som godkjenner hva må gjennomføres.
Fra VM i Korea har det kommet beskjed om at WTF deler ut $ 20 000,- til alle
medlemsnasjoner. Dvs ca 135 000,- ekstra i bidrag til seksjonen i 2004

Status fra kamplandslaget

•

Michael Jørgensen informerer kort om statusen inne kamplandslaget:

•

Nina Solheim reiser til Sverige for å få sjekket akillisen, og resultatet av dette vil foreligge
iløpet av kvelden.
Dersom Nina er frisk, reiser Michael, Nina og Mona til Mexico.
Mona hjelper Nina i treningen frem til OL. Mona har sluttet å jobbe, men får kun betalt
gjennom at hun får være med til Mexico og Athen.
Etter Mexico reiser Michael og Nina til Canada.
Det kommer sparringshjelp fra Korea i slutten av juli og begynnelsen av august.
Nina og Michael reiser til OL 22. aug og Nina går lørdag 28. aug.

•
•
•
•
•
•

Norge ved Julia Filer har tatt Norges første medalje (bronse) under VM jr i Korea. Et
meget bra resultat og viser at juniorlaget med Mikael Oguq som trener fungerer bra.
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•

Etter OL legger Nina og Michael opp til en Norge rundt turne for å besøke klubbene
direkte. Opplegget betales av utdanningsavdelingen. En tar sikte på å få besøkt ca 20
klubber iløpet av oktober/november. Informasjon fra seksjonen kan gies ut her. Turen skal
også ta for seg etikk, moral og kultur for uten kamptrening/konkurranser.

•

Michael har fått signaler fra OLT om at seksjonen kun kan vente å få ca 150 – 200 000,neste år, fra Ingrid Bahr. Møte med OLT om dette må avholdes inne 1. oktober.

•

Avsluttet med en kort oppsummering fra EM på Lillehammer og Ken Holters gode resultat
der, når det andre på laget falt gjennom. Avd 21 har dessverre ikke midler nok til å gi Ken
Holter en påskjønning for dette resultatet slik situasjonen er i dag.

2004-3
•

•
•
•

2004-4

NC III og Nordisk 2005
Det bestemmes at Nordisk 2005 skal avholde på Jordal 22. og 23. januar. Det må videre
avklares om ØRBS, Tøyen ev Oslo skal stå for arrangementet, enkeltvis eller som et
samarbeid. Seksjonen ønsker ikke å ha ansvaret direkte til styret for gjennomføringen.
Dette må avklares noe videre mellom klubbene og seksjonsstyret.
NC avholdes iht tingvedtak med både barn/ungdom, nybegynnere konkurranser i tillegg til
det ordinære NC. Praktisk gjennomføring av dette, tidsplan, kamptider m.m. må
gjennomgåes.
NC III er fortsatt ikke tildelt. Seksjonen ønsker å ha et NC i hver stor landsdel og prøver å
få lagt NC III til Bergen.
Videre arbeid med stevner på nasjonalt og regionalt plan legges til arrangementskomiteen.

Arbeidsfordeling, komiteer m.m.

•
•
•
•

Jessica B. Stenholm utpekes til å lede dommerkomiteen, Referre director
Asle Fredriksen utpekes til å lede arrangementskomiteen
John Helge Olsen utpekes til å lede arbeidsgruppen for utredning av eget forbund
Alle komitélederne får i oppgave å plukke ut personer til egne komiter/arbeidsgruppen, og
presenteret valget for seksjonsstyret for godkjenning iløpet av sommeren.

•
•

Jessica B. Stenholm utpekes som seksjonens internasjonale representant
Cho Woon Sup utpekes som seksjonens Technical director overfor WTF, ETU og
Kukkiwon.

•

Seksjonen har forøvrig 3 internasjonale kampdommere og 2 internasjonale
mønsterdommere.
Seksjonene har 4 personer i 4 forskjellige ETU komiteer og 2 personer i 2 forskjellige
WTF komiteer.

•
•
•

Seksjonen ser det som viktig å være representert på ved alle Nordisk, EM, VM og OL så
langt det lar seg gjøre.
Det er satt av 25 000,- i 2004 og 50 000,- i 2005/2006 til internasjonalt arbeid. Dette bør
disponeres av hele styret, slik at alle har en mulighet til å kunne være med å delta på min et
stevne i løpet av perioden.
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•

Stig Ove Ness får innvilget reise til OL Athen, på seksjonens bekostning. Reise og opphold
koordineres gjennom NIF/NKF.

2004-5
•
•
•

Kostnader ifm seksjonsarbeid.
Stig Ove Ness kan få dekket telefonkostnader inntil kr 777,- pr kvartal. Dette gjelder også
for Cho Woon Sup vis det ikke ligger inne i hans kontrakt som landslagstrenger mønster.
Styremedlemmer som bor utenfor Oslo, skriver reiseregning for reiser ifm seksjonsarbeid
til Oslo. For reiser utenfor Oslo kan alle styremedlemmene skrive reiseregning.
Reiser til utlandet dekkes fult ut, diett foreslås å holde på et minimum, etter regning men ev
max 400,- pr dag.

2004-6
•
•
•
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Graderingsrett
Vedtaket om graderingsrett fra 4 Dan på tinget har skaft en del reaksjoner, når det gjelder
fra når regelen gjelder.
Seksjonsstyrt legger ut en melding på nettet om at innføringen utsettes til alle praktiske
ordninger rund regelen er klar. Forhåpentligvis vil dette skje iløpet av høsten 2004.
Det innkalles til et fellesmøte med alle 4 Dan eller høyere, for å informere om ordningen
og få til et samarbeid/kollegium blant de høyere gradert i Norge.

Neste møte
•
•

Neste seksjonsstyret er ikke planlagt, men en er enige om at disse bør legges til hverdager
for å minske bruken av helger.
Møteplan utarbeides iløpet av høsten.

____________________
Stig Ove Ness
Seksjonsleder

_____________________
John Helge Olsen
Nestleder

____________________
Tone Hansen
Styremedlem

_____________________
Jessica B. Stenholm
Styremedlem

____________________
Sverre Andreassen
Varamedlem

_____________________
Asle Fredriksen
Varamedlem (stemmerett)

