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

  
 

PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 6 – 06/08 
 
 
TELFONMØTE 
DATO/ÅR: 23. januar 2007, 21:30 – 22:00 
 
DELTAKERE:   
Styreleder Stig Ove Ness  
Nestleder Asle Fredriksen  
Styremedlem Tore Johansen  
Styremedlem Tone Hansen  
Varamedlem Jørn Pettersen  
Varamedlem Jessica B. Stenholm  
   
IKKE TILSTEDE:   
Styremedlem Gabrielle Person Meldt avbud før møte 
   

 
 
 
 
 
SAK 2007-46  STEVNER HØSTEN 2007 

 
 Etter en gjennomgang med arrangementskomiteen foreslår vi 

følgende arrangører av stevner til høsten: 
 

 NC III 22.–23. sep Øvre Romerike Budo Senter 
 NC IV 20.–21. okt Bergstaden Taekwondoklubb 
 NM 17.–18. nov Foreldregruppa Mudo Heimdal og Tong Ir 

 
 Vi har fått noen flere muntlige henvendelser, men skriftlig er det 

disse som har søkt. Heimdal/TongIr søkte også om NC III, men 
siden de får NM, og NC II er i Stjørdal ser vi dette som den mest 
rettferdige løsningen. 

Vedtak 07/22  
 Seksjonsstyret godkjenner tildelingen av NC III, NC IV og NM 

slik arrangementskomiteen foreslår. 
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SAK 2007-47  PÅMELDINGSAVGIFT TIL STEVNER 

 
 Forbundet mottok 1. desmeber 2006 et brev fra Grorud, Åsnes, 

Mudo Heimdal, Mudo Furuset/Tveita, Tøyen, Nesodden og 
Tojang, angående økningen av påmelingsavgiften i kamp fra kr 
250,- til kr 400,- pr deltager fra sesongstart 2007. 

 Seksjonsleder sendt på vegne av seksjonen et svar til klubbene 
den 15. desember samme år. 

 
 

 De overnevnte klubber har så i et nytt brev av 17. januar d.å. 
erklært sin skuffelse over svaret fra seksjonen og mener at 
innholdet i brevet av 1. des ikke er blitt oppfattet av seksjonen 
eller tatt til etterretning. 

 Brevet avsluttes for øvrig med at dersom ikke forbundet snur i 
saken vil ingen av klubbene sende deltagere til NC I i Oslo 24-
25. feb. 

 
 

 Seksjonsstyret avholder på bakgrunn av dette brevet et ekstra 
telefonmøte, dette møte, for å behandle saken. 

 
 

 Seksjonsstyre ser at økningen av kontingenten fra 250,- til 400,- 
i kamp og fra 150,- til 300,- i mønster er stor, men på bakgrunn 
av de fremtidige utviklingskostnadene seksjonen ser for seg 
fremover, når det gjelder konkurranser, så må 
påmeldingsavgiften økes fra det nivået som har vært siden 2002. 

 Ved å redusere på påmelingsavgiften vil det derfor ta lengre tid 
å få inn nytt utstyr og tekniske hjelpemidler på stevnene. 

 
 Et moment som taler for å beholde en lav påmelingsavgift er at 

dette kan føre til at veksten på stevnene fortsetter og at en derav 
får mer inntekter uten at kostnadene uker tilsvarende. 

 Dette vil i så fall være en sak som må vurderes løpende gjennom 
sesongen, når en ser den endelige påmeldingen på stevnene. 

 
Vedtak 07/23  

 Seksjonsstyret endrepåmeldingsavgiften på nasjonale stevner 
for sesongen 2007 til: 

o Påmeling kamp, ungdom, jr og sr kr 300,- 
o Påmeling mønster individuelt  kr 250,- 
o Påmeling mønster par/synkron kr 200,- pr lag 

 Seksjonen vil løpende vurdere økonomien i de nasjonale 
stevnene og minimum hvert år vurdere om påmeldingsavgiften 
på stevnene er tilstrekkelig til å dekke utgiftene og 
investeringene som må gjennomføres. 
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 Seksjonsleder utarbeider et svar til henvendelsen der 
momentene over taes med, og klubbene gjøres oppmerksom på 
at kun økt deltagelse på stevnene og flere innmeldte medlemmer 
i forbundet kan holde påmeldingsavgiften på stevnene nede. 

 
 
Neste seksjonsstyremøte avholdes onsdag 21. februar 2007 (telefonmøte) 
 
 
 
_______________________________________ 
Styreleders Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Nestleders Asle Fredriksen 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Tore Johansen 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Tone Hansen 

 
_______________________________________ 
Varamedlem Jørn Pettersen 

 
_______________________________________ 
Varamedlem Jessica Stenholm 

 


