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Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og medlem av World Taekwondo Federation (WTF) 

  
PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 1 – 2006 

 
STED:  Rica Gardermoen Hotell 
DATO/ÅR: 26. juni 2006, 15:30 – 22:00 
 
DELTAKERE:   
Styreleder Stig Ove Ness  
Nestleder Asle Fredriksen  
Styremedlem Gabrielle Pearson  
Styremedlem Tore Johansen  
Varamedlem Jørn Petersen  
Varamedlem Jessica B. Stenholm  
   
IKKE TILSTEDE   
Styremedlem Tone Hansen Forfall meldt på forhånd 
   

 
 

SAK 2006-01 GODKJENNING AV SAKSLISTEN, INNLEDNING 
 Det ble tilført 3 nye saker til sakslisten, som ble tatt på slutten 

av møte. 
 Siden dette var første møte ble det gjennomført en presentasjon 

av alle. 
 

SAK 2006-02  SEKSJONSSTYRETS OPPGAVER 
 
 Seksjonens oppgaver ble diskutert, både hva seksjonen har 

jobbet med og hva seksjonen bør prioritere fremover. 
 
SAK 2006-03  VALG AV KOMITEER, REP. TIL UTVALG M.M. 

 
 Det er viktig å få opprettet seksjonens komiteer, utnevne 

representanter til forbundets komiteer og fordelt 
arbeidsoppgaver så fort som mulig, slik at seksjonens 
arbeidsoppgaver ikke stopper opp ifm endringene i styret. 

 Seksjonens ønsker å opprette følgende komiteer: 
o Dommerkomité 
o Arrangementskomité (skal ha ansvar for mer en bare 

stevner) 
o Barn/ungdomskomité (ev felles i forbundet) 
o Kvinnekomité (ev felles i forbundet) 

 Andre ansvarsområder/ev komiteer er 
o WEB-ansvarlig 
o Markedsansvarlig 
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o Toppidrett/landslagskontakter 
o Regionskontakt 
o Internasjonal arbeid 

Vedtak 06/01 
 Leder dommerkomiteen  Jessica B. Stenholm 
 Leder arrangementskomiteen Asle Fredriksen 
 Markedsansvarlig   Gabrielle Pearson 
 Toppidrettskomiteen   Tore Johansen 

o Landslagskontakt kamp Tore Johansen 
o Landslagskontakt mønster Tone Hansen 

 Regionskontakt   Jørn Petersen 
 Internasjonal representant  Jessica B. Stenholm 

  
 Komiteenes ledere velger ut de medlemmene de ønsker å ha med 

i komiteene og presenterer disse for seksjonsstyret for 
godkjenning. Dette kan ev skje pr e-post. 

 
 
SAK 2006-04  BUDSJETT OG REGNSKAP 
 

 Regnskapsrapport for periode 5 forelå ikke fra administrasjonen 
til møte start. Vil bli utsendt fra administrasjonene til alle 
styremedlemmer så snart det er klart. Ev merknader til 
regnskapet må derfor taes pr e-post iløpet av sommeren. 

 Regnskapsrapport fra periode 3, mars måtte derfor brukes som 
grunnlag for regnskapsbehandlingen, men pr mars var det ikke 
så mye kostnader som var ført og ikke noen store inntekter. 

 Budsjettet for 2007 og 2008, som ble vedtatt på tinget ble 
presentert og diskutert. 

 
SAK 2006-05  SØKNADER OM BREDDEIDRETTSTILSKUDD 

 
 Det foreligger 2 søknader om tilskudd til sommerleirer. 
 Det har ved en feil ikke blitt godt nok informert om seksjonens 

breddeidrettstilskudd så langt i år. 
 Seksjonsstyret behandlet de to innkommende søknadene 

Vedtak 06/02  
 Retningslinjer og krav til søknadene må klargjøres bedre en det 

som foreligger i dag. 
 Seksjonsstyret tildeler Moss Mudo Klubb, 5 000,- 
 Seksjonsstyre tildeler Kiap , 5 000,- 
 Seksjonen oversender vedtaket til administrasjonen for 

utbetaling. 
 
SAK 2006-06  KTA-SHOW – OSLO, 22. MAI 

 
 KTA-showet på Sentrum Scene mandag 22. mai var en stor 

suksess.  
 Bekymringen om at en ville klare å fylle de vel 850 plassene, 

ble gjort til skamme ved at det var ca 950 personer tilstede på 
showet. Derav ca 130 VIP fra seksjonens og ambassaden. 
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 Endelig resultat foreligger med et forbruk på 15 480,-, som er ca 
½ av det som var satt av i vedtak 2006-146. 

Vedtak 06/03 
 Sluttoppgjøre/regnskap ble fremlagt på møte og godkjent. Det 

oversendes administrasjonen for regnskapsføring. 
 
SAK 2006-07  WTF ÅRSMØTE, VIETNAM I JUNI 

 
 Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte i WTF ifm junior VM 

i Vietnam. 
 Hovedsakene på møte skal være valg av sted for stevner i 2007 

og 2008. 
Vedtak 06/04 

 Seksjonsstyret ser seg ikke tjent med å sende en egen 
representant til dette årsmøte, pga store reise kostnader for et 
så kort møte. 

 Seksjonsstyret ber derfor Dag Jacobsen, forbundets sportssjef til 
å representere seksjonene/forbundet under årsmøte, da han er 
til stede under jr VM som head of team for junior landslaget. 

 
SAK 2006-08  WTF FOND FOR 2005 OG 2006 

 
 Seksjonen har mottatt 2 skriv angående WTF Fond for 2005 og 

2006. 
 Forbundet må rapportere bruk av WTF fondsmidler for 2005 til 

WTF med billag. 
 For fondsmidler for 2006 må det utarbeides en søknad inne 31. 

okt for bruk av disse midlene. Midlene kan brukes på utstyr og 
til reisekostnader ifm jr VM i 2006. 

 Seksjonen ønsker at det prøver å få kjøpt et PC basert 
poengsystem, fortrinnsvis fra Daedo over denne avtalen. 

Vedtak 06/05  
 Administrasjonene er de eneste som har oversikt og tilgang til 

bilagene for 2005 og som således kan svare på bruken av WTF 
Fonds midler for 2005. 

 Administrasjonen bes utarbeidet søknad på WTF Fondsmidler 
for 2006 med bakgrunn i reiseutgifter til jr VM og kjøp av PC 
system fra Daedo. 

 
SAK 2006-09  SPONSORAVTALER 

 
 Det gamle seksjonsstyret behandlet saken om sponsoravtalen 

med Fighter, men ønsket ikke å binde det nye seksjonsstyret så 
sendt i perioden og sendte derfor saken over til dette styret. 

 Seksjonsstyret støtter det forrige styrets vurdering om at avtalen 
med Fighter ikke gir det seksjonen og landslagene det vi virkelig 
ønsker. Fighter levere gode nok doboker og utstyr til 
konkurranser men ikke andre artikler. Seksjonen ønsker derfor å 
gjøre noe med dette. 

Vedtak 06/06  
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 Seksjonsstyret ber administrasjonen si opp dagens 
sponsoravtale med Fighter Sport ANS. 

 Seksjonsstyret ved Stig Ove og Gabrielle tar saken videre 
angående inngåelse av nye avtaler med andre leverandører og 
Fighter, sammen med administrasjonene. 

 
SAK 2006-10  VM I MØNSTER, KOREA 

 
 Det første VM i mønster i Korea i september nærmer seg fort, 

og landslagstreneren har begynt prosessen med å velge ut hvem 
som skal være med. 

 Dessverre er en kommet opp i den situasjonen at en kanskje 
ønsker å ta med flere utøvere en det er penger til. Det 
springende punktet er hva reisen faktisk kommer til å kosten. 

 Seksjonsstyret har fått oversikt over økonomien til avdeling 22 
mønster, av sportssjefen, pr periode 5. Det er satt av 73 000,- i 
budsjettet til VM. 

 Tidligere seksjonsstyret har jobbet for at det ikke skal være 
egenandeler når en representerer Norge i EM og VM. 

Vedtak 06/07  
 Seksjonsstyret mener det er landslagstreneren som må ta ut det 

laget som han mener er best til stevnene. 
 Egenandeler i EM og VM sammenheng bør ikke brukers. Det 

har tidligere vært en praksis i kamp og dersom økonomien i 
mønsterlandsalget er for stram mener seksjonsstyret at 
landslagsledelsen kan vurdere en mindre egenandel, under 3 
000,-, dersom dette gjøre at en får et bedre totalt lag til et EM 
eller VM.  

 De totale rammene til landslagene er små, noe som gjøre at alle 
må bidra til å få endene til å møtes. 

 
SAK 2006-11  TILDELING AV STEVNER I 2007 

 
 Stevner for 2007 er ikke blitt utlyst ennå, men den tidligere 

arrangementskomiteen hadde jobbet med å oppmuntre klubber 
om å vurdere å søke stevner. 

 Det er fra Stjørdal kommet en søknad om å få arrangere NC II i 
april 2007, og da Stjørdal fjellhall har tidlig søknadsfrist må 
klubben få beskjed nå om de før stevnet eller ikke for å kunne få 
reservert hallen. 

Vedtak 06/08 
 Seksjonsstyret tildeler Stjørdal taekwondo klubb NC II, 21. og 

22. april 2007. Sted Stjørdal fjellhall. 
 
SAK 2006-12  BASETRENER MIDT-NORGE, MIDLER 

 
 Det ble fremsatt et spørsmål om finansiering av basetrener Midt-

Norge. 
 Basetrener var lovet 30 000,- i lønn, men 2x 10 000,- av disse 

viser det seg at var tenkt finansiert av Nord og Sør-Trøndelag 
krets. 
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 Verken Nord- eller Sør-Trøndelag krets har satt av penger til 
dette, og har eller ikke mulighet til å stille disse midlene pr i 
dag. 

 Avklaringer rundt dette ligger i Toppidrettskomiteen, og 
seksjonens representant tar derfor spørsmålet med videre dit, 
eventuelt med leder av komiteen direkte. 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Seksjonsleder Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Nestleder Asle Fredriksen 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Tore Johansen 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Gabrielle Pearson 

 
_______________________________________ 
Varamedlem Jørn Pedersen 

 
_______________________________________ 
Varamedlem Jessica B. Stenholm 

 


