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

  
PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 2 – 2006 

 
STED:  Rica Hotell Oslo 
DATO/ÅR: 26. august 2006, 13:00 – 15:30 
 
DELTAKERE:   
Styreleder Stig Ove Ness  
Nestleder Asle Fredriksen  
Styremedlem Tore Johansen  
Varamedlem Jørn Pettersen  
   
IKKE TILSTEDE   
Styremedlem Tone Hansen Forfall meldt på forhånd 
Styremedlem Gabrielle Pearson Forfall meldt på forhånd 
Varamedlem Jessica B. Stenholm Forfall meldt på forhånd 
   
Besøkende i møte   
President Trond Berg Mellom sak 18 og 19 
Generalsekretær Trond Søvik Mellom sak 18 og 19 
Sportssjef Dag Jacobsen Mellom sak 18 og 19 
Knockout Magazine Øyvind Therkelsen Informasjon om KO. 

 
 

SAK 2006-13 GODKJENNING AV REFERAT OG SAKSLISTEN 
 Møtereferatet fra møte 26. juni ble formeldt godkjent og 

underskrevet. 
 Det ble tilført 2 nye saker til sakslisten, som ble tatt på slutten 

av møte. 
 

SAK 2006-14  MØTEPLAN FOR TINGPERIODEN 2006-2008 
 

Vedtak 06/09 
 Utsendt forslag til møteplan for tingperioden 2006-2008 ble 

godkjent. 
 
SAK 2006-15  VALG AV MEDLEMMER I  SEKSJONENS KOMITEER 

 
 Innstilling til dommerkomiteen er 

o Johnny Ødeving, Oslo 
o Harald C. Hansen, Tøyen 
o Erling Svanberg Mytting, Oslo 
o Jarle Rygh, Nesodden 
o Øivind Ryngøye, Bergen Nord (vara) 
o Janne Viddal, NTUI (vara) 
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Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og medlem av World Taekwondo Federation (WTF) 

 
Vedtak 06/10 

 Fremlagte komitéinnstillinger for dommerkomiteen ble godkjent. 
 

 Endelig listen over medlemmer i arrangementskomiteen 
foreligger ennå ikke, foreløpig er den slik 

o Terje Førsund, Øvre Romerike Budo Senter – Stiller 
o Dag Thornam, Centrum – Stiller 
o Aranya Rusli, Mudo Sandvika – skal forespørres 
o Retna Ramachandran, Tøyen – skal forespørres 
o Knut Brevik, Tong-Ir – skal forespørres 
 

 
SAK 2006-16  RAPPORT FRA KOMITEER OG FORBUNDSSTYRET 
 

 Det ble gitt en muntlig status om forberedelsen til NM, som ser 
ut til å være i rute og kan bli et av de beste en har hatt. 
Nesodden jobber med et datasystem for å bedre vise hvem som 
går i hvilke kamper til en hver tid. 

 Fra forbundsstyret ble følgende informert om 
o Møteinvitasjon for seksjonsstyrene skal sendes 

presidenten. 
o Det settes ned en komité som skal se på felles 

stevneprogram i forbundet 
o Håndboken skal revideres, frist for innmelding av forslag 

til endringer er 17. okt 
o Toppidrettskomiteen nedsettes med president og 

seksjonsledere (ikke NTN) 
o Internasjonal representasjon skal godkjennes av 

presidenten. 
o Revisjon av reglene skal legges til forbundsstyret og ikke 

til forbundstinget. 
o Kilometer godtgjørelsen settes til statens satser med kr 

3,- pr km fra 1. jan 2007. 
 
SAK 2006-17  REGNSKAP PR JULI 

 
 Økonomien i seksjonen er god. Full informasjon om regnskapet 

taes på e-post etter møte, for det som måtte være viktig. 
 Foreløpig medlemstall viser 3164, noe som gir et estimert total 

medlemstall på ca 4200 etter modellen 75/25. Dog er det noe 
underrapportering så langt i år, så en antar at en når 
budsjettallene her også. 

 De nasjonale stevnene har så langt gått med gode overskudd. 
Mye på grunn av den gode deltagelsen. 

 Utestående fordringer og innkreving av disse taes opp med 
administrasjonen. 
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SAK 2006-18  HENVENDELSE FRA LOC SOUGNÉ, BELGIA 
 
 Forbundet/seksjonen har mottatt en henvendelse fra Loc Sougne 

angående Lee Boom Jhoe. Henvendelsen er også sendt til 
Danmark. 

 Presidenten er informert om at skrivet er kommet, og er blitt 
oppfordret til å bli med på behandlingen av denne saken. Pga 
runde med de andre seksjonene kunne han ikke møte til dette. 

 Seksjonsstyret behandlet saken og fattet følgende vedtak: 
Vedtak 06/11 

 Seksjonsstyret innstiller at skrivet Loc Sougne til WTF President 
dr. Choue ikke underskrives av forbundet. 

 
SAK 2006-19  FORBUNDETS/SEKSJONENS FORHOLD TIL MUDO 

 
 Det er viktig at alle klubber melder inn alle sine medlemmer til 

forbundet/seksjonen for lojalt å stille opp og støtte 
forbundet/seksjonen i sitt arbeid. 

 Samfunnet krever at en blir mer profesjonell i den måten en 
driver en klubb og Mudo har gjennom sitt konsept med salg av 
tjenester gjort det mulig for de som er med å gjøre nettopp dette. 
Dessverre ser det ut fra seksjonens side at klubber som blir en 
del av Mudo slutter å melde inn medlemmene i forbundet, noe 
som igjen gjør at seksjonen mister medlemmer, og derav 
inntekter direkte og indirekte via bidrag ved at en blir mindre og 
mindre antall medlemmer. 

 Seksjonsstyret bestemmer at en igjen skal avholde et møte, 
denne gangen mellom hele styre og Mudo. 

Vedtak 06/12 
 Det avholdes møte med Mudo Inst AS ifm NC III på Jessheim, 

lørdag 23. september. Seksjonsleder innkaller til møte. 
 
 

Besøk i møtet: 
President Trond Berg, Generalsekretær Trond Søvik og sportssjef 
Dag Jacobsen besøkte seksjonstyremøtet. 
 
 

SAK 2006-20  4. SEP – TAEKWONDO DAG - WTF 
 
 WTF har bestemt på GA i Vietnam at 4. sep skal bli 

Taekwondos offisielle dag. Dette var dagen da Taekwondo ble 
tatt opp i det Olympiske programmet av IOC.  

 Markering av den første Taekwondo-dagen 4. sep vil bli gjort i 
Seoul, Korea ifm VM i Poomse. Det norske landslaget og 
dommere vil representere Norge ifm denne markeringen. 

Vedtak 06/05  
 Forbundet/seksjonen skal markere dagen på forbundets 

hjemmeside. 
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SAK 2006-21  UTSTYR TIL KONKURRANSER 
 
 Det er et behov for å få mer utstyr til bruk under stevner. 
 Det er veldig kostbart å sende utstyr, så enkle ting bør kjøpes 

inn og lagres regionalt for å minske kostnadene. 
 Kjøp av flatskjermer ev prosjektorer m.m. bør samkjøres med 

resten av forbundet, men det er ganske klart at seksjonen trenger 
å investere i dette. 

 Poengsystemene en har i dag er for kostbare å oppgradere. Det 
jobbes med å finne ut hva som er det beste PC systemet på 
markedet og så investere i dette til hele landet. 

Vedtak 06/06  
 Kjøp av utstyr til stevnene prioriteres med de midler som måtte 

være til overs mot slutten av året. PC utstyr og software er 
prioritet. 

 
 
 
Følgende saker ble ikke behandlet på møte og taes ev pr e-post eller på nest møte. 
 

• Gjennomgang av arbeidsmål 2006-2008 vedtatt på tinget 2006 
• Planlegging av møte med klubbene i region Midt/Nord-Norge 
• Planlegging av møte med de som har graderingsrett 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Seksjonsleder Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Nestleder Asle Fredriksen 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Tore Johansen 

 
_______________________________________ 
Varamedlem Jørn Pettersen 

  
 


