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Dato
Sted
Tid
Tilstede

7. september 2004
Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
16:50-19:15
Stig Ove Ness, John Helge Olsen, Tone Hansen, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine
Røste, Sverre Andreassen, Asle Fredriksen og Dag Jacobsen (administrasjonen)
Under deler av møte var Michael Jørgensen og Thomas Jensen tilstede.
Ikke tilstede -

Saker:
2004-7
•
•

2004-8
•
•
•
•
•

•

2004-9

Godkjenning av møtereferat
Møtereferat fra siste møte 17. juni ble godkjent - underskrevet
Alle styremøtereferater underskrives på neste møte av alle styremedlemmer/
varamedlemmer som deltok på det aktuelle møte.

Økonomi - 2004
Økonomien for 2004 er trang. Revidert budsjett for 2004 er under utarbeidelse.
Avd 21 – Kamp har brukt opp alle midlene og vil komme ut med et overforbruk på ca 2025 000,- etter revidert budsjett
Avd 22 – Mønster har avsatt midler til en uavklart regning for overnatting på Brandbu. Har
ca 7 000,- igjen for resten av året.
Avd 25 – Dommere har ca 25 000,- igjen for resten av året.
Avd 29 – Felles: Det er stor usikkerhet til medlemstallet for 2004, møte med Mudo er blitt
avholdt men det ga ikke noe klare avklaringen. Lisenssalg går også sakte, mye pga antall
stevner og lav deltagelse pr stevne. Det er avsatt penger til NC og NM resten av året, og en
bør klare å holde seg innenfor budsjettrammen.
Utgifter og aksjetap ifm EM på Lillehammer må taes tak i og avklares.

Kostnader etter EM Lillehammer

•

Kampsport EM AS har begjært oppbud pr 2. september og seksjonen har da en del
forpliktelser overfor ETU som seksjonen må svare for.
o ETU skal ha en andel av påmeldingsavgiften
o ETU har en del kostnader som skal trekkes fra.
o Reiseregning for ETU’s generalsekretær skal dekkes av arrangøren.
o Antidoping Norge AS har et krev mot ETU/EM på 25 000,- som seksjonen vil
kunne bli ansvarlig for.

•

Seksjonen må dekke tapet av aksjekapitalen i Kampsport EM AS etter
oppbudsbegjæringen. Seksjonen ønsker å gjøre dette i to omganger med 50 000,- i 2004 og
50 000,- i 2005. Seksjonsleder legger dette frem for forbundsstyret på neste møte.
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Nedsetting av komiteer, deltagelse i forbundskomiteer
Arrangementskomité, leder Asle Fredriksen
o Medlemmer: Sverre Andreassen, Terje Førsund og Tone Hansen
Dommerkomité, leder Jessica B. Stenholm
o Medlemmer: Harald C. Hansen, Erling Svanberg Mytting, Johnny Ødeving og Jarle
Rygh.
Arbeidsgruppe ”Eget forbund”, leder John Helge Olsen
o Medlemmer: Jens Christian Gjest
o John Helge får til neste møte å sette sammen en større og bredere komité.
Forbundsoppnevnte komiteer:
o Anne Cathrine Røste blir med i marked/sponsorkomiteen
o Tone Hanen, blir med i utdanning/barn og ungdomskomiteen.

Oppsummering OL
Michael Jørgensen ga en kort oppsummerte av OL Athen.
Laget var godt forberett, og Nina var i topp form frem til skaden oppsto.
Nina kommer til å bruke 6-9 mnd på å trene seg opp igjen.
Jessica gjorde også en god innsatts som dommer under OL.
Seksjonsstyret er meget godt for nøyd med den innsatsen som ble vist i OL.

Møter fremover
Møteplan fremover blir 3 møter i halvåret. I 2004 blir det møte i oktober og november
Seksjonsstyremøtene avholdes i ukedager, tirsdag-torsdag, rullerende.
Seksjonsleder setter opp en foreløpig møteplan for hele perioden 2004-2006.

Søknad fra B.J. Lee
Seksjonen har mottatt en søknad fra Beom J. Lee. Etter hatt han deltok på et internasjonalt
mønsterdommerkurs i Dubai i juli. Tillatelsen til å reise ble gitt med beskjed om at
seksjonen ikke hadde penger til å støtte dette kurset.
Søknaden avslås pga den økonomiske situasjonen i seksjonen.

Dommerkurs - mønster
Ifm arrangeringen av Oslo Open søndag 10. okt ønsker en å avholde en dommersamling
med 1 ev 2 danske dommere for å bedre kvaliteten på de norske dommerne. Oslo
Taekwondo Klubb søker i denne forbindelse å få dekket overnatting i 1 ekstra døgn for de
danske dommerne vis det blir noe samling
Seksjonen støtter søknaden fra Oslo Taekwondo Klubb om støtte til en overnatting.
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Dommerkurs/seminarer
Dommerkurs og seminarer er på trappene og kursene må videre utvikles og materiell til
disse utarbeides bedre.
Dommerkomiteen kommer med oppfølging.

VM 2005 – Fellessamling seksjonsstyret.
Den skal jobbes for å legge et av seksjonsstyremøtene til VM i Madrid, 11.-17. april 2005.
Det er planer om en sponsortur for Adecco ifm VM og det hadde vært fint om hele
seksjonsstyret kunne delta på dette også.
Dag har skaffet billige hoteller i Madrid og mener å kunne ordne med reise for ca 2 000,pr person.

Visittkort og telefonregning
Pga den dårlige økonomien er det ingen som får dekket kostnader til visittkort i denne
omgang.
Seksjonsleder for dekket telefonregning med kr 777,- vis forbundsstyret. Seksjonen heller
ikke råd til å dekke telefonkostnader for noen pga økonomien.

Påmeling NC og NM
Forbundsstyret har bestemt at den enkelte seksjon må stå for påmeling registrering av
deltagere til NC og NM, da administrasjonen mener at den ikke har tid til å administrere
dette.
Det stilles spørsmål ved om forbundsstyret kan fatte dette vedtaket, da et enstemmig ting
gikk inn for at dette var en administrativ oppgave.
Seksjonsstyret setter ut oppgaven pr stevne og foreslår å betale kr 15,- pr deltager som blir
registrert. Minimum godtgjørelsen er kr 1 000,- og maksimum kr 3 000,- pr stevne.
God godtgjørelsen bør kunne taes ut i utgiftsrefusjon eller lønn, alt etter som hva en
ønsker.

Graderingssamling - stempler
Det er søkt om penger og fått tilslag på 5 000,- til å holde en samling for
graderingsberettigede i Norge (dvs fom 4. Dan). Samlingen skal blant annet ta for seg
barne- og ungdomsgraderinger, og krav/retningslinjer for disse.
Dato for samlingen avklares nærmere. Bidraget skal bruke til leie og reiserefusjon for de
som bor langt borte.
Graderingsstempler utarbeidets til selvkost til de som er registrert med graderingsrett.

Dan-sertifikater
Seksjonen opprettholder ordningen med å formidle dan-sertifikater fra Kukkiwon.
Rutinene rundt bestilling og betaling må gjennomgås slik at de blir lettere. Og ikke skaper
unødvendig tap for seksjonen.

Referat fra seksjonsstyremøte, Taekwondo WTF

Side 4 av 4

Neste møte
•
•

Neste seksjonsstyret avholdes i en torsdag i oktober.
Seksjonsleder sender ut møteplan for 2004-2006 når denne er klar.

____________________
Stig Ove Ness
Seksjonsleder

_____________________
John Helge Olsen
Nestleder

____________________
Tone Hansen
Styremedlem

_____________________
Jessica B. Stenholm
Styremedlem

_____________________
Asle Fredriksen
Varamedlem

____________________
Sverre Andreassen
Varamedlem

_____________________
Anne Cathrine Røste
Styremedlem

