
Referat fra seksjonsstyremøte 
Norges Taekwondo Forbund WTF 
 
Side 1 av 4 
 
Dato  13. oktober 2002 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  15:00 – 19:30 
Tilstede Stig Ove Ness, Jostein Ekre, Jessica B. Stenholm, Sverre Andreassen, Terje Førsund, 

Dag Jacobsen (administrasjonen) 
Ikke tilstede Anne Cathrine Røste , Ståle Storrø 

   
Saker: 

 
2002-33 Godkjenning av referat 

 
• Møtereferatet fra møte 14. september ble godkjent 
 

2002-34 Saksbehandling i seksjonen 
 
• Kun seksjonsleder kan utstede skriv eller svare på henvendelse på vegne av styret. 

Skrivene må sendes på høring i styret før de sendes ut, men det må ikke avholdes 
seksjonsstyremøte vis ingen krever det før skrivet sendes. 

• Styremedlemmene skal kun føre diskusjoner rundt skriv eller henvendelser internt i styret 
og ikke dirkekte med avsender. 

 
2002-35 Ting-protokoll  

 
• Seksjonsstyre er pålagt av  forbundsstyret å utpeke nye personer til å undertegne 

protokollen fra tinget, da referenten ikke har notert hvem som ble valgt. 
• Seksjonsstyret har forespurt  og velger Tore Svendsen, Nesodden og Anne Karin Hopeland 

Jørgensen, Bergen Nord, til å undertegne protokollen fra tinget. 
 

2002-36 Kostnader ved ting 2002 
 

• Kostnadene ved tinget overskrider budsjettet med ca kr 10 000,- 
• Seksjonsstyret ønsker å få klarhet alle kostnadene under tinget, og hvordan seksjonens 

midler er brukt. 
• Seksjonsleder skrive et brev til forrige seksjonsleder Fredrik Bjærtnes, angående de utlegg 

som er påført seksjonene.  
 

2002-37 Nye avtaler 
 
• Utøverkontrakter er nå inngått med alle utøverne på elitelaget 
• Shah har undertegnet en avtale som assistenttrener frem til 31.12.2002 
• Afzal har undertegnet en avtale som forbundslege frem til 31.12.2003. Dette gjelder kun de 

arbeidsoppgaver som er knyttet til de krav som Olympiatoppen setter for at vi skal få støtte 
i fra Olympiatoppen. Stevnelege på NC og NM inngår derfor ikke i denne avtalen. 

 
2002-38 ”Mestermøte”, skriv til ETU (vedlegg) 
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• Brev fra seksjonen til ETU angående ”ETU-mestermøte” sendes, Seksjonsleder og 

sportsjef skriver under. 
• Prøver å jobbe frem et nasjonalt mestermøte på grunnlag av resultatene fra 2002. Ansvar 

for dette har Sverre sammen med Dag. Mestermøte før finne sted på vinteren/våren 2003 
 

2002-39 Oppsummering fra NC I, videre status NC II og NM  
 
• Resultatene angående gjennomføring av NC I var meget bra. Litt lenge på søndag. 
• Organiseringen av sekretariatet og hoveddommer virket meget bra. 
• Oppstart av kamp på søndag må følges bedre og pausen kan kortes inn til 30 min. Slik at en 

sparer noe tid der. 
• Kjøp av matter er gjennomført. Mattene lagres i Oslo, og utleier tilkjennes kr 300,- pr mnd. 

(Stig Ove og Jessica var ikke med i møte på dette punktet) 
• Brev sendt angående deltagelse i seksjonens stevner, ble fremlagt for styre uten 

kommentarer. 
• Pga økte kostnader ifm lege til NC og NM skal en fra 2003 utbetale en støtte på kr 5 000,- 

til arrangøren som en kompensasjon for dette. 
• Seksjonens andel av påmeldingsavgiften settes til kr 50,- for både mønster og kamp fra 

2003. Dette gjelder fortsatt kun for NC stevner. For NM skal ikke seksjonen ha noen andel. 
• Innkalling til møte om arrangering av stevner for 2003 er sendt ut. Ansvarlig for møte 

under NC II er Sverre.  
• Kontrakt med arrangør for NC II er underskrevet. Kontrakt for NM er ikke klar ennå. 

Sverre og Jostein ordner dette med leder av klubben. 
 

2002-40 Flere regionale konkurranser 
 

• På vestlandet (Hordaland) arrangeres det flere regionale stevner i sesongen og dette er 
meget fra. 

• I Midt-Norge har det ikke blitt arrangert stevner på mange år, og dette bør det gjøres noe 
med. 

• På Østlandet har det blitt arrangert 2 stevner så langt i år, et regionalt i februar og KM i 
april. Det er snakk om et stevne 17. november (omtalt som KM ?), men ingen kjenner noe 
mer til det. 

• Arrangering av regionale stevner er et krets/klubb ansvar, men forbundet bør være en 
pådriver. Møte under NC II, vil også ta for seg regionale stevner. 

• Seksjonsleder setter opp et skriv til kretsene om viktigheten av regionale stevner. 
 
2002-41 Innkommet skriv 

 
• Alle som ønsker det kan få informere seksjonsstyret om sine saker direkte. 
• Seksjonsstyret avsetter 20 min på neste møte for denne henvendelsen 
• Sakens taes ikke opp til diskusjon eller vedtak på det gjeldende seksjonsmøte, det vil kun 

bli en informasjon til styret. 
 
2002-42 EM 2004 status 

 
• Seksjonsstyret støtter rapporten fra møte med NHO vedrørende EM, og går inn for 

opprettelse av et AS. 
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• Seksjonsstyret ønsker å foreslå for generalforsamlingen (forbundsstyret) personer til å sitte 
i styret for AS 

• Klubbenes deltagelse i AS er viktig for å få til dugnadsånd 
• Billettprisene som er satt opp i forslaget til budsjett ble nedjustert pga at en mente at de var 

for høye. Antallet anses også for lavt, slik at dette går neste opp i opp. 
• Forslag om at en selger EM billetter billigere i 2003 og tidlig 2004 for å bedre kunne styre 

økonomien, og få en oversikt over antallet. Pakkeløsninger med med bør utarbeides. 
• Arbeidet med videre budsjett overlates til AS, da det vil være økonomisk ansvarlig. 

   
2002-43 Sponsorarbeid – status 
 

• Utarbeidet presentasjon for bruk mot sponsorer ble presentert. 
• Anne Katrin oversender senere det materialet hun brukte i forrige periode. 
• Arbeid mot målgitte sponsorer pågår. 
• Ønske er2 sponsorer med overlappende 4 års kontrakter.  

 
2002-44 Status fra Dommerkomiteen 
 

• 2 stk Dommer-Nytt er sendt ut fra den nye Dommerkomiteen i høst. 
• Det er avholdt 2 møter og referatene er sendt ut til alle i seksjonsstyret. 
• Honoraret for dommere økes fra 2003 som følger: 
  

Dommerleder  kr 500.- 
 A/B-dommere  kr 400,- 
 C-dommere  kr 300,- 
 Mønsterdommere kr 250,- 
 Innveiing fredag kr 250,- 
 For arbeid med påmeldingene innrømmes kr 500,-  
 
• Fagkomiteen ønsker et nærmere samarbeid med Dommerkomiteen 

 
2002-45 Status fra Fagkomiteen 

 
• Det er ikke avholdt noen møte i Fagkomiteen ennå. 
• Medlemmer av komiteen er Jostein, Cho, Shah og Lee 
• Seksjonen har utestående penger for Kukkiwon sertifikater mot flere medlemmer i Mudo 

Institutter 
• Skriv angående Kukkiwon sertifikater ble sendt ut ifm siste fellesutsending. 
• Liste over dan-gradert i Norge, sendes ut til seksjonsstyret etter møte. 
• Forslag til nye cup-diplomer fremlegges snart 
• Fagkomiteen vil avholde møte ifm landsalgstrening i mønster eller NM 

 
2002-46 Budsjettarbeid for 2003 

 
• Avdelingen må sette opp sine budsjettønsker for 2003 innen 1. nov 

– Sverre har ansvar for å fremlegg for avd 21 kamp 
– Jostein har ansvar for å fremlegg for avd 22 mønster 
– Jessica har ansvar for å fremlegge for dommerkomiteen 
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• Jostein er ikke enig i at bevilgningen til avd 21 kamp overlates til landslagssjefen uten at 
seksjonsstyret kreve at noe fordeles spesifikt til rekrutteringslaget, oppbyggende 
rekruttering bør få større andel. 

 
2002-47 Skolestipend 2003 

 
• Skolestipendet er ikke et ”Wang-stipende”, men utdeles de skoleprosjektene som 

seksjonsstyret mener trenger støtte. 
• Skolestipendet størrelse fastsettes ifm budsjettarbeidet for 2003. 
• Tildeling av stipender skattemessig anses ikke som et problem, da de flest av mottakerne 

tjener så lite at stipendet ikke vil bli skattelagt pga det.  
 
2002-48 Videre arbeid i 2002 og planer for 2003 

 
• Seksjonsstyremøte - tirsdag 12. november 16:30-18:30 

o Infosak 
o Oppsummering etter NC II 
o Årets taekwondo person 
o Budsjett for 2003 

• Seksjonsstyremøte - mandag 2. desember 17:00-18:30 
o Oppsummering etter NM/Norgescup 
o Oppsummering etter Budsjettmøte – forbundsstyre 
o Behandle søknader for NC og NM 2003 

 
2002-49 Organisasjonsplan for NKF - vedr. Toppidrettsstruktur 

 
• Pga dårlig tid utgår denne saken, taes pr e-post eller på neste møte 

 
2002-50 Søknad om ekstraordinær støtte til Ken Holter 

 
• Pga sendt uttak til elitelandslaget var ikke støtte til Ken Holter innarbeidet i avd 21 – 

kamp’s budsjett. 
• Olympiatoppen og ØRBS har hver bidratt med kr 5 000,- ifm denne situasjonen. 
• Seksjonsstyret bidrar med 10 000,- fordelt på kr 5 000,- fra avd 21 – Kamp og 5 000,- fra 

avd 29 – Felles. 
 
Neste møte 

 
• Neste møte avholdes tirsdag 12. november, kl 16:30-18:30, på forbundet. 


