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Dato
Sted
Tid
Tilstede

23. november 2004
Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
16:00 – 19:30
Stig Ove Ness, John Helge Olsen, Jessica B. Stenholm, Tone Hansen, Sverre
Andreassen, Asle Fredriksen, Dag Jacobsen (administrasjonen) og Trond Søvik
(administrasjonen). Dag og Trond tilsted tom sak 2004-46
Ikke tilstede Anne Cathrine Røste

Saker:
2004-41
•
•

2004-42
•
•
•
•
•

2004-43
•
•
•

2004-44
•
•
•

Godkjenning av møtereferat
Møtereferat fra siste møte 14. oktober ble godkjent og signert
E-post referat av 22. oktober ble godkjent og signert

Nye bøter, sak i forbundsstyremøte
Det er kommet et notat fra administrasjonene på at seksjonen har lagt ut informasjon på
nettet om nye og gamble bøter i forkant av NM.
En del av bøtene har vært med de siste 4-5 årene, dvs. pass, feil utfylt og manglende
forbundsslisens. Kun påmelding og protest er nye.
Hvor vidt en skal kalle det bøter eller gebyr, hvis personer ikke har med pass, feil utfylt
pass, mangler forbundsslisens, glemmer å melde på i tide, feil ved påmelding eller protester
kan vurderes.
Seksjonsstyret går inn for å endre fra bøter til gebyr, men mener at tiltaket fortsatt er
innenfor det seksjonen kan bestemme selv.
Alternativet er at en utsetenger de som ikke har med ev følger tidsfristene.

Årets Taekwondo Person - 2004
Det er kommet inn veldig få forslag til årets taekwondo person for 2004.
Seksjonsstyret tok stilling til de innkommene forslagene å mente at en av kandidatene var
en verdig årets taekwondo person.
En må forvente visse reaksjoner ved at prisen ikke deles ut til en utøver, og en bør kanskje
vurdere å opprette en egen pris for årets utøver.

Økonomi 2004
Gjennomgang av siste regnskapsrapport viser at seksjonen ligger tett opp måt ønsket mål.
Medlemsinntekten har blitt opp mot forventet, men det er fortsatt litt uklart om en når
målet når det gjelder salg av konkurranselisens.
Medlemslister og salg av konkurranselisenser må derfor avstemmes.
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Budsjett 2005
Rammeinntektene for 2005 er fortsatt ikke helt fastsatt, avventer forbundsstyremøte for
dette
Omdisponerer kursmidler fra avd 25 - dommere (25’) og avd 29 – felles (10’) til avd 21 –
kamp, totalt 35 000,Avventer forsatt WTF midler, ca 115 000,- som fordeles til avd 21 – kamp når de kommer.
Totalt får da avd 21 – kamp et budsjett på 350 000,- + OLT støtte (pt 150 000,-) +
egenandeler
Seksjonsstyret godkjenner at en for 2005 ansetter en landslagssjef Michael Jørgensen på
20% stilling. Fordelt likt mellom avd 21 – kamp og avd 22 – mønster.
Totalt vil da Michael Jørgensen kunne bli tilbudt en 50% stilling, 20% landslagssjef og
30% landslagstrener kamp.
10% av lønne landslagssjef dekkes av avd 22 mønster 44 000,- ( de resterende 40 % dekkes
av avd 21 kamp – 176 000,-)

•

Sportssjefen får i oppdrag å utarbeide en OLT-søknad på bakgrunn av dette, som må
oversendes OLT iløpet av onsdag 24. nov.

•

Siden en i 2005 har en stram økonomi, er det viktig at alle avdelingene ser på
reisekostnadene ifm samlinger/stevner meget nøye og ikke bruker penger på unødvendige
utgifter/ekstra personer ifm reiser.

2004-46
•
•
•

2004-47
•
•
•

2004-48

Dommerhonorar
Direkte lønn med 10,2% feriepenger og 14,1% arbeidsgiveravgift vil bli dyrt for seksjonen
i lengden. En bedre løsning må komme frem.
Statens satser + 200,- pr dag vil være et betydelig tilbakesteg ift det dommerne får i dag for
å dømme. En innføring av dette kan få konsekvenser antall dommere på stevner.
Seksjonsstyret kom ikke frem til noen endelig konklusjon, men vil ta spørsmålet med til
dommerne under NM og også vurdere om det finnes andre løsninger.

Stevner i 2005
Det jobbes i Trøndelag med å få lagt enten NM eller et NC til regionen. NC IV var et
positivt innspill i regionen og kan føre til at klubbene i Trøndelag ønsker å arrangere flere
stevner.
Det bør jobbes for å få lagt et stevne til Hordaland, Bergen også i 2005.
Oppsummeringsmøter etter alle nasjonale stevner bør avholdes, både i dommerkomiteen og
arrangementskomiteen.

Sponsorer
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Selv om forbundet/seksjonen har fått Adecco inn på banen hos WTF og hjulpet til med å få
en kontakt og kontrakt underskrevet har Adecco sakt opp avtale med seksjonen fra 1.
januar 2005.
Seksjonen er villig til å gi avkall på % av en avtale dersom noen ønsker å forhandle frem
nye avtaler for seksjonen.
Seksjonen ønsker å invitere Jan Søderstrøm til NM for å kunne få none innspill i denne
forbindelsen. Invitasjon er sendt.
Det er viktig at utøverne følger opp de avtalene seksjonen gjøre, gjennom reklamebruk,
opptreden, omtale og hvordan en fremstår i bilde og media.
Seksjonen savner at forbundet jobber aktivt for å få en hovedsponsor til forbundet. Selv om
forbundet har bestått i over 20 år har en ikke hatt noen felles sponsor ut over Fighter i
forbundet. Ser en over på andre mindre forbund så har de hatt flere sponsorer en det
kampsport har hatt.
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Internasjonalt representant ETU
Det er kommet invitasjon til årsmøte i ETU. Dette skal avholdes i Baku, Azerbaijan ifm
EM junior 10 mars 2005.
Seksjonen ønsker at seksjonens internasjonale representant Jessica B. Stenholm
representerer Norge med stemmerett under årsmøte til ETU i 2005.
Jessica B. Stenholm skal til EM juniorer som dommer ifm at hun sitter i ETU’s
dommerkomité og dermed er selvskreven dommer under EM.
Det vil på et senere tidspunkt bli avklar om det også er andre som reiser til EM i Baku fra
seksjonsstyret ev dommere.
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Skriv fra WTF
Sportssjefen har ennå ikke sendt svar til WTF angående antidoping forespørselen som kom
30. august, med svarfrist 30. september. Seksjonsstyret purrer på saken !
WTF har sendt ut en henvendelse om å få oversikt over alle NMA og CV til presidenten,
svar sendes innen mandag 29. nov.
WTF Reform Committee har sendt en spørreundersøkelse til alle NMA, 11 sider, som
komiteen ønsker svar på ASAP. Seksjonsleder og seksjonens internasjonale representant
utarbeider et svar til WTF Reform Committee, som koordineres med resten av styret før
den sendes. WTF Reform Committee skal ha et møte i Korea om saken 10.-12. des.

Neste møte
•
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Neste seksjonsstyret avholdes onsdag 9. februar 2004

____________________
Stig Ove Ness
Seksjonsleder

_____________________
John Helge Olsen
Nestleder
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_____________________
Jessica B. Stenholm
Styremedlem

_____________________
Tone Hansen
Styremedlem

_____________________
Asle Fredriksen
Varamedlem

____________________
Sverre Andreassen
Varamedlem
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