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

  
PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 15 – 06/08 

 
STED:  Egon, Stjørdal – NC II 
DATO/ÅR: 19. april 2008 – 19:00 – 21:30 
 
DELTAKERE:   
   
Seksjonsleder Stig Ove Ness  
Nestleder Asle Fredriksen  
Styremedlem Tore Johansen  
Varamedlem Jørn Pettersen  
   
IKKE MED:   
Styremedlem Tone Hansen  
Styremedlem Gabrielle Person  
Varamedlem Jessica B. Stenholm Helgevakt på jobb 

 
 

SAK 2008-100 GODKJENNE SAKLISTE 
 Saksliste ble godkjent 

 
SAK 2008-101 KLAGE PÅ KINA-TUR 

 
 Seksjonsstyret har mottatt klage på arrangeringen av siste Kina-

tur i Påsken. 
 Seksjonen har mottatt en skriftlig rapport fra generalsekretæren 

om saken 
 De forskjellige opplysningene seksjonsstyret får inn henger ikke 

sammen. 
 
Vedtak 08/55 

 Tore Johansen får i oppdrag å bringe på det rene hva som 
skjede ifm med organiseringen og gjennomføringen av Kina-
turen i Påsken. Tore Johansen tar avklaringen direkte med 
generalsekretæren og rapporterer tilbake til seksjonsstyret. 

 
 
SAK 2008-102 DELTAGELSE PÅ NC 

 
 Deltagelsen på NC i Stjørdal er liten ift forventet. Det går 

fortsatt rykter om at det er boikott av seksjonens stevner. 
 Det er vanskelig å få til diskusjoner når aksjonene foregår i det 

skjulte og en ikke ønsker å komme til inviterte møter for å 
diskutere saken. 
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 Deltagelse på Nordisk er ut fra deltagelse på nasjonale stevner, 
dette har seksjonsstyret fått bekreftet av landslaget/ 
sportsavdelingen.  

 Saken kommer til å bli tatt opp på seksjonsmøte ifm tinget 31. 
mai. 

 En av klubbene som har boikotte stevnene så lagt i år, er tildelt 
NM i desember. NM er det viktigste stevne i året så det er viktig 
at en ikke får noe problemer her. 

 
Vedtak 08/56 

 Seksjonsstyret tilskriver Mudo Tveita for å avklare de taktiske 
forhold ifm arrangering av NM. Det er et krav fra seksjonen at 
Mudo Tveita deltar på seksjonens stevner for å kunne 
opprettholde tildelingen av NM for 2008.  

 
 
SAK 2008-103 NYE REGLER  
 

 Endringer av reglene pga feilskrivinger og endringer etter første 
stevne med de nye poomsereglene har vært ute til høring. 

 Det har kommet noe tilbakemeldinger, men alle er positivet til 
de endringene som er foreslått. Pluss at de har kommet med noe 
andre forslag også. Dommerkomiteen får vurdere disse ved 
neste revisjon. 

 Det foreslås at reglene legges ut for høring hver høst slik at 
klubbene, trenere og utøvere får et bedre forhold til revisjonene. 

 
Vedtak 08/57 

 De nye reglene som har vært ute på høring godkjennes og blir 
gjeldende fra 15. april som det har blitt opplyst om på nettet. 

 
 
SAK 2008-104 TINGRAPPORT - STATUS 
 

 Ting-rapporten er under arbeid og bør være klar innen 21. april, 
som er fristen administrasjonen har satt. 

 
 
SAK 2008-105 REGNSKAPSRAPPORT PR MARS 
 

 Regnskapsrapproten pr mars er mottatt. 
 Det er en del feilføringen mellom avdeling 25 og 29 som må 

rettes opp. 
 Medlemskontingenten for 2008 er ført inn, mens den er først 

budsjettert inn i april. Derfor viser regnskapsrapporten et 
forholdsvis stort avvik mellom budsjett og regnskap. 

 Det er i tillegg ført inn ca 25 000,- i lisenspenger fra 2007 og 
etterfakturert ca 80 000,- for medlemskontingent i 2007 som er 
kommet som ekstra inntekter i 2008 i forhold til budsjettet. 
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SAK 2008-106 POENGSYSTEM KJØP/LAGRING AV MATTERIELL 
 

 Det foreslås at seksjonens gamle poengsystem som ble innkjøpt 
i 2003 legges ut for salg til høystbydende. Systemet vil ikke 
være i bruk i seksjonen etter at en har begynt å bruke det nye 
Taekoplan systemet. 

 Oslo Taekwondo klubb måtte si opp avtalen om lagerutleie til 
seksjonen da klubben holdt på å miste lokalene. Klubben har nå 
fått en ny kontrakt og tilbyr derfor videre lagerleie til seksjonen, 
do men en noe høyre pris, og betingelser. 

 
Vedtak 08/58 

 Gammelt poengsystem selges til høystbydende. 
 Ny leieavtale med Oslo Taekwondo Klubb fra 1. april blir kr 

500,- pr mnd. I tillegg kan klubben kreve et gebyr ved bæring på 
kr 500,- pr 100m2 dersom de som kommer å henter ikke gjør 
jobben selv med å bære mattene ut eller inn. 

 
 

 
 
 
_______________________________________ 
Seksjonsleder Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Nestleder Asle Fredriksen 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Tore Johansen 

 
_______________________________________ 
Varamedlem Jørn Pettersen 

 


