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Dato
Sted
Tid
Tilstede

14. oktober 2004
Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
16:00 – 19:30
Stig Ove Ness, John Helge Olsen, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste, Sverre
Andreassen og Asle Fredriksen
Ikke tilstede Tone Hansen (syk) og Dag Jacobsen (administrasjonen)

Saker:
2004-22
•
•

2004-23

Godkjenning av møtereferat
Møtereferat fra siste møte 7. september ble godkjent
E-post referat av 22. september ble godkjent.

Status fra komiteene, forbundsstyret m.m.

•

Arbeidsutvalg – Eget forbund
o Medlemmer: Jens Christian Gjeste og Tore Knutsen
o Første møte avholdes mandag 18. okt i Oslo
o Første møte tar for seg fremdriftsplan, ressurser, lover med m.m

•

Dommerkomiteen
o Første møte onsdag 20. oktober
o Dommerkurs på Østlandet i september ble avlyst pga for få påmeldte. Det møtte
allikevel opp personer på Ekeberg, den dagen kurset skulle være.
o Kursplan for 2004/2005 settes opp. Opplæring i nye barne- og ungdomsregler må
gjennomføres.
o Mønsterdommerkurs må kommet på planen. Ikke mulig før i 2005.
o Det er kommet invitasjon til internasjonalt dommerkurs i Cairo, Egypt. Seksjonen
har to kandidater som er kvalifisert. Disse får 5 000,- i støtte dersom de deltar.

•

Arrangementskomiteen
o Første møte tirsdag 12. oktober
o Har satt opp en oversikt over hvilke oppgaver komiteen har.
o Jobber med å skaffe arrangører til NC/NM i 2005

•

Forbundsstyret
o Generell stramm økonomi
o Det er innført egenandeler på kr 500,- pr utøver til landslagssamlinger, som en
reiseutgiftsfordeling. Egenandelen innføres ikke i Taekwondo-seksjonen på dette
tidspunktet. Økonomien i seksjonen bør avklares, og en bør se mer på hva en bruker
pengene til føre en pålegger utøverne mer kostnader.

2004-24

Økonomi 2004
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Seksjonsstyret er ikke fornøyd med fordelingen av fullmakter opp mot ansvar for
overforbruk. Den som har fullmakt til å påføre seksjonen kostnader har også et ansvar for
at en forholder seg innenfor de gitte budsjettene. Følger en ikke dette vil en bli fratatt
fullmakten.

•

Avd 21 – Kamp
o Avdelingen har fått 2 nye utgifter på toppidrett på til sammen kr 6 493,-. Dette er
utover oppsatt revidert budsjett og forverrer situasjonen i avd 21.
o Administrasjonen ved sportssjef og landslagstrener har ikke kontroll med
kostnadene og at disse holder seg innenfor tildelt budsjett. Dette kan bør en nå nøye
vurdere hva en skal gjøre med.
o Forbruket på avd 21 på for 2004 holde seg innenfor budsjettrammen på 1 300 100,-.
Det er pr i dag forbrukt for 1 240 497,-.
o Det bør avholdes et møte med administrasjonen om forholdene i avd 21.
Avd 22- Mønster
o Tallene i siste regnskapsrapport må sjekket. Det ser ut som om en antatt kostnad til
Vestoppland folkehøyskole fortsatt ligger inne, selv om denne ikke vil komme.
o Det antas å være ca 20 000,- igjen på budsjettet for 2004. Avd får bruke 10 000,- i
år og resten overføres til neste år/holdes som reserver.
Avd 25 - Dommere
o Flybilletten til OL for Jessica ble dyrere en det WTF utbetalte, da administrasjonen
ikke bestilte flybilletten når de ble bedt om det første gang. Dette førte til at
avdelingen fikk en merkostnad på ca 900,o Avdelingen har igjen ca 17 400,-. Noe av dette må avsettes til reserver i 2004 og
overføres til 2005 som overskudd.
o Seksjonen sender 4 dommere til Scandinavian, men reise og kjøring med bil blir
billigere en egenandelen på kr 1 500,-. Seksjonen får derfor ikke noen utgifter med
denne turen.
Avd 29 - Felles
o Kostnadene til NC/NM må følges opp nøye. Her er det fortsatt usikkerhet om hva
NC IV og NM kommer til å koste.
o Utdeling av sammenlagt seier NC 2004 flyttes til NC I 2005. Kostnadene for dette
overføres dermed til neste år.
o Medlemskontingenten for 2004 må følges opp, forsatt lavt medlemstall.
Administrasjonen må ta kontakt med Oslo Idrettskrets for å avhjelpe med
innmeldingen av bl.a. Sangrok Norge.
o Inntekter ifm salg av konkurranselisenser stemmer ikke i regnskapet med det som
er oppgitt fra administrasjonen.

•

•

•

2004-25
•
•
•
•

Mudo klubbenes medlemskap i forbundet
Mudo instituttene i Oslo og Akershus har opprettet en felles klubb. Denne er innmeldt i
Oslo Idrettskrets, men har kun innmeldt et fåtall medlemmer.
Totalt er det snakk om ca 1500 medlemmer i Mudo Oslo og Akershus.
Seksjonen kan ikke godta at en klubb er medlemmer med et mindretall av medlemsmassen,
dvs kun de som deltar i konkurranser, mens den store andelen holdes utenfor.
Seksjonen ønsker å gi signaler tilbake til klubbene om dette, og innfører en ordning med at
klubber som ikke har alle medlemmene med i forbundet heller ikke får delta i forbundets
aktiviteter. Dette gjelder både konkurranser, treningssamlinger, kurs og seminarer.
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Brev sendes ut til de klubbene som det gjelder

Anne Cathrine Røste anså seg innhabil i denne saken, da hun er medlem av Sangrok Norge
som nå er den del av Mudo.

2004-26
•
•
•
•

•
•
•

Budsjett 2005
Seksjonen ønsker å satse på kurs, seminarer og breddeidrett i 2005 for å få opp
medlemstallet og antall klubber i seksjonen.
Dette vil føre til at avdeling 29 prioriteres mer i 2005 en tidligere.
Det ser ut som om Adecco trekker seg som sponsor fra 1.1. 2005, sammen med at OLT kun
har signalisert at de kommer til å bidra med kun ca 150 000,- utgjør dette et betydelig
inntektstap i 2005.
Dommerkurs både mønster og kamp skal også prioriteres i 2005. For å hjelpe til å få bedre
stevner som på lang sikt kan hjelpe toppidretten og elitesatsingen med å få flere gode
utøvere.
Seksjonens ønsker å få mer kurs, seminarer og aktiviteter for trenere, leder og medlemmer
som kan være med å stimulere til større aktivitet, flere medlemmer, større klubber og mer
aktivitet på toppnivå i seksjonen.
Målsetningen er å jobbe med bredde i 2005 og endre fokus gradevis frem mot 2008 og OL
i Beijing.
Budsjettrammer for 2005:
Inntekter
Rammetilskudd
- Olympiatoppen
Sponsorer
Medlemskontingent
Salg
Konkurranse (inntekt)
Lisenser
Totalt

445 000,150 000,20 000,360 000,5 000,50 000,80 000,1 110 000,-

Utgifter
Avd 21 – kamp
Avd 22 – mønster
Avd 25 – dommere
Avd 29 – felles
Totalt

350 000,125 000,130 000,505 000,1 100 000,-
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Wang-stipent høsten 2004
Det er 15 000,- avsatt til Wang-stipend for høsten 2004.
Det er innkommet 2 søknader, med 4 søkere til Wang-stependet.
Seksjonsstyret ser ikke at det er noen forskjell mellom søkerne og tildeler derfor alle ¼ av
avsatt stipendandel. Tildelingen blir dermed:
o Silje Kveum, Sangrok
tildelt 3 750,o Tommy Johansen, Nesodden
tildelt 3 750,o Thomas Arnesen, Nesodden
tildelt 3 750,o Julia Fieler, Nesodden
tildelt 3 750,-

Stevner i 2005
Det er så langt kommet inn 3 søknader om å arrangere NC i 2005, fra Bergstaden, Årdal og
Øvre Romerike Budo Senter.
Årdal tildeles ikke staven i denne omgangen pga oppslutningen og tilbakemeldingene fra
siste NC i Årdal.
Tildeling så langt blir dermed:
o NC I
26. og 27. feb 2005 Kongsberg, Bergstaden Taekwondo Klubb
o NC IV
22. og 23. okt 2005 Eidsvoll, Øvre Romerike Budo Senter
NC II, NC III og NM er fortsatt ledig. Det er ønske fra seksjonen å få avholde et stevne i
Trondheim og et i Bergen.

Status NM 2004 - Jordal
Innbydelse må sendes ut etter NC IV
NM bør være et mer høytidlig stevne en NC, arrangøren må legge opp til dette.
Det må sendes ut invitasjon til gjester.
Dommere fra andre nasjoner inviteres

Status Nordisk 2005 – Jordal, Oslo
Invitasjon må utarbeides i samarbeid med arrangørklubben
Tidsplan og program må settes opp.
Gjester og VIP må inviteres.

Status Adecco-cup
Status Adecco er ukjent. Før dette er avkart så kan ikke arbeidet med Adecco-cup starte.
TV-produksjon må også avklares med engang Adecco er med.

Samling for graderingsberettigede 7. nov.
Innspill til samlingen 7. nov må sendes inn fra seksjonsstyremedlemmene.
Det er kommet påmeldinger fra flere allerede.

Rutiner for Kukkiwon søknader
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Det er sendt søknader til Kukkiwon 29. mai som kom i retur. Disse er sendt tilbake igjen
med rett signatur.
Innsamlingen av nye søknader med frist 1. oktober gav 12 søknader. Disse ligger nå for
forsendelse til Kukkiwon.
Fakturering av søknader fra 29. mai og 1. oktober sendes ut via administrasjonen.
Noen tilpassninger med ordningen må gjøres

Internasjonalt arbeid, representanter til nye verv
Seksjonsstyret gikk gjennom matrisen for internasjonalt arbeid og ble enig om hva
satsningsområdet innefor de forskjellige komiteene skal være.
Seksjonen fremmer Jessica B. Stenholm som kandidat til styreverv i WTF, ved neste valg
som finner sted i april 2005. Forbundet må satse på at

Deltagelse Scandinavian Open
Dommerkomiteen sender 4 dommere til Scandinavian Open.
Siden disse tar båt og bil blir prisen totalt ca 4000,-.
Egenandelen reduseres da til å dekke de faktiske kostnadene.

Forlik inngått av forbundet
Seksjonsstyret etterlyser mer informasjon angående forliket mellom Kjetil Rygh og
forbundet.
Angår noe av forliket seksjonen og hvem betaler for en eventuell kompensasjon som ligger
i forliket.
Det var flere tidligere og nåværende styremedlemmer som var involvert i saken og disse
krever også å få innsyn i forliket for å se om det kan ha konsekvenser for dem.

Brev fra WTF
Det er kommet 2 brev fra WTF som skal besvares.
Oversikt over landslagsutøvere utarbeides av sportssjefen og landslagstreneren.
Oversikt over stevner og antall dopingprøver utarbeides av seksjonsleder og
administrasjonen.

WEB-ansvarlig i seksjonen
John Helge tar på seg å være seksjonens web-ansvarlig.
John Helge samarbeider med Robert, administrasjonen om seksjonens sider.
Innspill og ideer senes til John Helge for utleggelse/bearbeidelse.
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Kurshefte
Seksjonsstyret har fått utlevert et kurshefte. Dag var ikke tilstede på møte å kunne ikke
redegjøre for dette.
Heftet fokuserer mye på kamp og kampkonkurranser.

Neste møte
•
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Neste seksjonsstyret avholdes tirsdag 16. november

____________________
Stig Ove Ness
Seksjonsleder

_____________________
John Helge Olsen
Nestleder

_____________________
Jessica B. Stenholm
Styremedlem

_____________________
Anne Cathrine Røste
Styremedlem

_____________________
Asle Fredriksen
Varamedlem

____________________
Sverre Andreassen
Varamedlem

