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PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 3 – 2006
STED:
Rica Nidelven Hotell
DATO/ÅR: 21. oktober 2006, 19:30 – 22:00
DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Stig Ove Ness
Asle Fredriksen
Tore Johansen
Gabrielle Person
Jørn Pettersen

IKKE TILSTEDE:
Styremedlem
Tone Hansen
Varamedlem
Jessica B. Stenholm
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GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER



SAK 2006-23

Møtereferatet fra møte 26. august ble formeldt godkjent og
underskrevet.
Det ble tilført 2 nye saker til sakslisten, som ble tatt på slutten
av møte.

ORIENTERINGSSAKER
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Meldt avbud på dagen
Sykemeldt

Det ble gitt en kort orientering om Møte med Mudo, som ble
avholdt på Rica Gardermoen Hotell lørdag 21. oktober. Mudo
skal jobbe mer aktivt med å få flere medlemmer av Mudo
Instituttene til også å melde seg inn i Mudo klubben.
Seksjonsstyret sier seg godt fornøyd med møte med klubbene i
Midt- og Nord-Norge som ble avholdt før møte. Jørn Pettersen
skriver et eget referat fra dette møte.

RAPPORTER FRA STYRER OG KOMITEER





Det har ikke blitt avholdt noe nytt forbundsstyremøte siden siste
seksjonsstyremøte.
Det har ikke vært møte i toppidrettskomiteen ennå
Da Jessica ikke var tilstede på møte var det ikke noen rapport fra
dommerkomiteen denne gangen
Arrangementskomiteen avholder første møte ifm NM
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ARRANGEMENTSKOMITEEN


Følgende personer har sagt seg villig til å være med i
arrangementskomiteen, som Asle Fredriksen leder.
o Knut Brevik, Tong-Ir
o Dag Tornam, Centrum
o Sverre Andreasssen, Øvre Romerike Budo Senter
o Terje Førsund, Øvre Romerike Budo Senter



Seksjonsstyret godkjenner sammensetningen av
arrangementskomiteen.

Vedtak 06/07

SAK 2006-26

ØKONOMI





Seksjonens økonomi er meget god. Dette skylles i stor grad
endringen av inntekt og kostnadsfordelingen ifm stevner og det
at det har vært rekorddeltagelse på alle stevnene så langt i år.
Medlemsstallene er noe lavt ifh til budsjettert.
Det var så langt kommet inn noen søknader til WANG-stipend
eller folkehøyskolestripend innen søknadsfristen 10. okt.
Da økonomien er god og de poengsystemene en har i dag ikke
lett kan bytte mellom 3 og 4 dommere, går en til innkjøp av nye
poengsystemer i år.

Vedtak 06/08
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Seksjonsstyret går til innkjøp av inn til 3 poengsystem og
trekningsprogram fra BudoScore /TaekoPlan Nederlands i
inneværende år.

LANGTIDSPLAN OG ARBEIDSMÅL






Forbundets langtidsplan og arbeidsmål står sentralt i
utformingen av seksjonens arbeid i perioden.
Spesielt rekruttering av nye medlemmer og klubber ønsker
seksjonen å satse på i 2007.
Ifm revisjon/utarbeidelse av budsjettet for 2007 legges det opp
til å få til følgende økonomiske ordninger
o Pengepremier til de 3 klubbene med størst vekst i 2007,
målt ut fra rapportert medlemstall i 2006.
o Pengepremie til beste nye klubb på stevne. Dvs en klubb
som tidligere ikke har deltat.
o Utrede muligheten for å støtte nye klubber økonomisk i
det de blir tatt opp som medlemmer av seksjonen.
o Eventuelle andre stipendordninger/gaver for å stimulere
til økt vekst i seksjonen.
Det er ønskelig å opprette regionale konkurranseområder, som
nødvendig hvis ikke følger fylkesgrensene og sette ned en
ansvarlig komitee ev leder i hvert konkurranseområdet som
jobber med taekwondo relaterte aktiviteter, som kurs, stevner,
fellesmøte m.m innenfor sine områder. Det bør i budsjettet for
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2007 settes av rom til å dekke noe av kostnadene som disse
kontaktpersonene vil få.
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MØTE MED GRADERINGSBERETTIGEDE
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Hvordan skal seksjonens fagarbeid når det gjelder graderinger
og graderingsrett utøves?
Det kalles inn til møte ifm NM for alle som har graderingsrett
for å diskutere dette og utviklingen av taekwondo i Norge.

ENDRING AV PÅMELDINGSAVGIFTEN TIL STEVNER






Det er et ønske om å overføre kostnadene til den delen av
organisasjonen som genererer kostnadene. Første ledd i dette var
å senke medlemsavgiften til seksjonen på tinget fra 80,- til 50,-.
Noe som gjelder fra 2007.
Påmeldingsavgiften til stevner har tidligere ikke dekket alle
kostnadene ved stevner og fra 1. januar øker den del kostnader
som kjøregodtgjørelse og hotellovernatting ifm stevner. I tillegg
trenger en nye poengsystemer som kan veksle mellom 3 og 4
dommere og det må settes av penger til å kjøpe nye premier om
2-3 år, noe som kommer til å koste ca 125 000,-.
Seksjonen ønsker også å ta ansvar for stevner i nye
konkurranseområder (regioner) og om nødvendig sponser disse
stevnene de første årene for å få det til å gå rundt.

Vedtak 06/09




SAK 2006-30

Seksjonsstyret endrer påmeldingsavgiften til nasjonale stevner
til kr 400,- for kamp og kr 300,- mønster. Dette gjelder for
ungdom, junior og senior.
Påmeldingsavgiften barnekonkurranser ifm nasjonale stevner
settes til kr 250,- for kamp og kr 200,- for mønster
Påmeldingsavgiften for stevner i konkurranseområdene
(regionene) settes til kr 250,- for kamp og kr 200,- for mønster,
for alle aldersklasser (barn, ungdom, junior og senior)

SØKNAD FRA TTU




Grandmaster Cho Woon Sup er tildelt Boastful People Prize of
Taekwodo av Kukkiwon - World Taekwondo Headquarter.
Prisen deles ut i en seremoni i Muju, Korea 2. november i år
TTU, på vegen av Cho, søker om å få dekket flyreisen til Korea
for å motta denne prisen.

Vedtak 06/10



Seksjonsstyret gratulerer Cho Woon Sup med prisen.
Seksjonsstyret finner å kunne tildele Cho Woon Sup kr 4 000,- i
støtte til å reise til Muju, Korea for å motta prisen.
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ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 7




Organisasjonshåndboken er sendt ut for revisjon, fra
forbundsstyret. Seksjonen har ingen ønsker til denne revisjonen
og ingen merknader til utsendt endringsforslag når det gjelder
komiteenes oppgaver.
Seksjonen ønsker fortsatt ikke å oppnevne en teknisk komité på
det nåværende tidspunkt.

Neste seksjonsstyremøte avholdes tirsdag 7. november (telefonmøte)

_______________________________________
Styreleders Stig Ove Ness

_______________________________________
Nestleders Asle Fredriksen

_______________________________________
Styremedlem Gabrielle Pearson

_______________________________________
Styremedlem Tore Johansen

_______________________________________
Varamedlem Jørn Pettersen
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