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Dato
Sted
Tid

4. april 2006
Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
16:30-19:30

Deltakere

Stig Ove Ness
Tone Hansen
Jessica B. Stenholm
Sverre Andreassen
Asle Fredriksen

Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Dag Jacobsen

Administrasjonen

Saker:
2006-145
•

2006-146

Godkjenning av møtereferat
Møtereferat fra møte 7. februar ble godkjent og underskrevet.

Rapport fraforbundsstyre, komiteer og landslag

•

Forbundsstyre
o Ikke noe nytt fra forbundsstyremøte 4.-5. mars

•

Forbundsstyres komiteer
o Det første møte i toppidrettskomiteen ble avlyst da kun et seksjonssoppnevnt
medlem kunne møte. Neste møte er satt til 27. april.

•

Arrangementkomiteen:
o Seksjonen har fått en henvendelse angående oppvisning fra KTA via ambassaden.
Det planlegges med show mandag 22. mai på Sentrum Scene. Selv om det regnes
med inngangspenger, må seksjonen regne med å bruke mellom 30 000 og 40 000 på
dette showet. Reise og opphold skal dekkes av KTA. Pengene taes fra
breddeidrettsmidlene.
o Det er kommet inne en skriftlig søknad på arrangering av NM 2006. Nesodden
TKD klubb tildeles derfor NM 2006, den 18. og 19. nov på Nesodden.

•

Dommerkomiteen
o Endring av reglene angående inndeling i kamp ser ut til å ha vært en suksess.
Tilbakemeldingen fra NC I har vært gode.
o Det er fortsatt et problem å få nok dommere til stevnene, mye arbeid legges ned i å
ringe rundt for å få dommere med.
o Det er blitt gjennomført oppgradering av lisens for flere dommere
o Samlinger for dommere må prioriteres av den neste dommerkomiteen.
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Landslaget kamp
o Uttaksstevne til EM senior ble gjennomført søndag 26. mars, og troppen til EM er
nå tatt ut. Se for øvrig sak 2006-148 angående hendele under uttaksstevne
o Utøvere til VM for juniorer er gjennomført. Nikolina Kursar mangler norsk pass, og
må få ordnet det før hun kan reise.
o Da England Open i september av avlyst, ønsker landslaget i kamp å heller reiser til
PanAmerick Open i Chicago 11.-13. aug.
o Seksjonsstyret finner det problematisk at kamputøvere får utdelt sort belte for å
kunne delta i EM, VM o.l. der det kreves sort belte. Neste seksjonsstyre bør ta dette
opp til en bredere diskusjon og vurdering etter tinget.

•

2006-147
•
•
•

Landslaget mønster
o Det er utarbeidet et opplegg med spissing av laget og trening frem mot VM i
september.
o Laget til VM vil bli tatt ut etter Dansk Teknisk Open 20. mai.

Brev ifm NC I – Bygdøhus, Oslo
Seksjonen har mottatt et brev fra Mudo Instituttet angående 3 hendelser fra NC I på
Bygdøhus, Oslo
Seksjonen har gitt et direkte svar tilbake til avsender når skrivet ble mottatt, og saken har
vært til behandling i både dommerkomiteen, arrangementskomiteen og blitt tatt opp med
landslagstreneren for juniorer.
Henvendelsen bør også sees i sammenhang med Web-saken 2006-138 og hendelsen under
EM uttaket 26. mars.

•

Seksjonsstyret bifaller at dommerkomiteen kjører en strengere linje når det gjelder slike
hendelser. Stopp av alle kamper, bortvisning av utøvere, trenere, ledere og publikum vil bli
praktisert. I tillegg til at dommerkomiteen tar problemet opp med alle laglederer på
stevnene fremover.

•

Seksjonsstyret dommer til å ta opp saken som en egen infosak under tinget. Dette på grunn
av at det nå etter hvert stevne har kommet inn tilsvarende saker. Holdnings skapende
arbeid må skje i klubbene og seksjonsstyret må få klubblederne til å ta ansvar for dette.
Landslagsledelsen for også et ansvar når det gjelder å skape gode holdninger blant
landslagsutøveren, som så kan påvirke de andre utøveren på stevnene.

2006-148
•
•

Regnskap 2005
Seksjonen har pr 22. mars fra administrasjonen mottatt et nytt regnskap for 2005. Dette
avviker en del fra det som ble levert til seksjonens godkjenning 19. januar.
De mest vesentlige endringene er:
o Overskuddet fra 2004 ikke taes med inn i regnskapet for 2005 men avsettes i et
overskuddsfond for seksjonen i balanseregnskapet, dette etter krav fra revisor
o Administrasjonen har uten å gå godkjenning fra seksjonen, avsatt til tap alle
utestående fordringer pr 31.12.2005. De fleste av disse fordringene vil nok bli
innbetalt, men vil da bli inntektsført i regnskapet for 2006 som en ekstra inntekt.
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o I tillegg har administrasjonen uten å informere seksjonsstyret ført ytterligere
23 271,- i utgifter på seksjonen. Selv om regnskapet for 2005, var avsluttet og
levert seksjonen for godkjenning 19. januar.
•

Seksjonsstyret viser her til NKF’s lover som sider at det er seksjonsstyret som er ansvarlig
for regnskapet til seksjonen. Seksjonsstyret finner det da høyst beklagelig at
administrasjonen endrer seksjonens regnskap uten å informere seksjonsstyret om dette, og
fremlegger dette for forbundsstyret for overordnet godkjenning uten seksjonenes
godkjenning.

•

Endelig resultat pr avdeling blir da slik: (tall fra sak 2006-140 gjelder da ikke lengere)
Regnskap 2005 - WTF

Avd 21
59 838

Avd 22
25 261

Avd 25
14 650

Nye kostnader toppidrett
Tilbakebetalt konkurranselisenser
Ikke utbetalt WANG-stipend del

(6 870)

(11 924)

0

Avsatt til tap fordringer
Overskudd fra 2004 til fond
Uavklarte endringer i regnskapet

(27 523)

(6 695)
(24 850)

25 445

(18 208)

Resultat pr 19. januar 2006

Resultat pr 22. mars 2006

2006-149

Avd 29
77 522

Totalt
177 271

(1 600)
150

(18 794)
(1 600)
150

0
(10 000)

(41 781)
(9 080)
(3 027)

(76 000)
(43 930)
(3 027)

4 650

22 184

34 070

Budsjett 2007 - 2008

•

Forbundsstyret har vedtatt ny rammefordeling for budsjettårene 2007 og 2008. For
Taekwondo WTF seksjonen betyr dette ca 50 000,- mer i inntekter pr år, en det som var tatt
med i vedtatt budsjett sak 2005-124

•

Seksjonsstyret vedtar følgende:
o Sponsorbidraget på 20 000,- pr år fjernes. Seksjonsstyret oppfordrer det neste
seksjonsstyret til å vurdere hele sponsorordningen for å se om seksjonen får nok ut
av å ha en eksklusiv avtalte på dette.
o De siste 30 000,- legges til på stevnekostnader, da dette har vært noe
underbudsjettert i 2004 og 2005.

2006-150

Wang-stipend våren 2006

•

Det er kun kommet inn 3 søknader til Wang-stipend våren 2006. De tre søkerne er.
o Silje Kveum
o Marius Nordfjellmark
o Erik Fredriksen

•

Seksjonsstyret vedtar at det 3 søkeren får 5 000,- i stipend hver.
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Folkehøyskolestipend våren 2006

•

Det er kommet inn 2 søknader til Folkehøyskolestipend våren 2006. Dette er fra
o Runar Lundvall
o Joakim Gyldenskog Ranvik

•

Seksjonsstyret mener at det her har vært en liten kommunikasjonssvikt mellom
seksjonsstyret og de som har søkt om støtte. Meningen var å støtte taekwondo utøvere, som
er medlem av en klubb i seksjonen, i deres trening innenfor taekwondo hvis de går på en
folkehøyskole et år.

•

De tilsendte søknadene tilfredsstiller ikke dette kravet og seksjonsstyret vedtar derfor å
ikke utbetale noe folkehøyskolestipend denne gangen.

2006-152
•

•
•

•

•

2006-153
•
•
•

Internasjonal representasjon 2006
EM Seniorer – Tyskland, 24. – 28. mai
o Laget til EM senior er tatt ut
o Norge har fått med 2 dommere til EM, Jessica og Stig Ove
o Seksjonsstyre bestemmer at Jessica stiller som representant til ETU’s årmøte ifm
EM, da påmelingen til dette årsmøte skjer før tinget i mai.
EM Team – Sverige,
o Norge sender et kvinnelag på 5 personer til Trelleborg.
o Norge har fått med 1 dommer til EM Team, Jessica
VM junior – Vietnam, 24. – 30. juli
o Laget til VM junior er tatt ut.
o Oversikt over dommere er ikke offentliggjort ennå
o WTF skal ha årsmøte under VM, seksjonsstyret overlater til neste styre å bestemme
hvem som skal representere seksjonen der.
VM Poomse – Korea, 4. - 7. sep
o Laget til VM taes ut etter Dansk Teknisk Open i mai, laget kommer til å bli på ca 34 stykker.
o Norge kommer i utgangspunktet ikke til å sende noen dommere til dette VM.
VM Team –
o Økonomien avgjør om det blir sendt noe team til dette VM fra Norge. Tilskudd fra
OTL er avgjørende.
o Uttak av dommere foreligger ikke ennå.

Seksjonsting 2006
Reiser for seksjonsstyret er bestilt. Overnatting må bestilles av den enkelte via
administrasjonen. Enkeltrom med alle måltider dekkes av seksjonen.
Grunnet avkomstid for Sverre kl 0955, bør ikke seksjonstinget begynne før kl 10:30 på
lørdag.
Dirigent og protokollfører bør avklares i god til før tinget. Stig Ove sjekker med Tore
Knudsen om det er noen nøytrale personer i Trondheim som kan være villig til å stille som
dirigent for seksjonsmøte.
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•

Seksjonensmeldingen for 2004-2006 er så godt som ferdig, små endringer gjøres og sendes
ut til godkjenning pr e-post over påske.

•

De nye konkurransereglene skal opp til godkjenning på tinget

•

Nye regler for medlemskap og dan-registrering legges fra som forslag fra seksjonsstyret.

•

Seksjonen legger opp til å ha 2 info saker under tinget:
o Utøvere til EM, VM og ev OL må ha sort belte, hvordan skal seksjonen stille seg til
dette?
o Holdninger blant utøvere, ledere, trenere, dommer og publikum under stevnet har
vært et gjentagende problem. Holdnings skapende arbeid som reflekteres
taekwondos ånd bør derfor taes opp til åpen diskusjon bland delegatene.

Neste møte
•
•

Det vil bli avholdt et nytt seksjonsstyremøte dersom det kommer inn saker til behandling
på seksjonsstinget.
Styrets rapport, styrets saker til tinget m.m vil bli behandlet på e-post frem til tinget.

____________________
Stig Ove Ness
Seksjonsleder

_____________________
Tone Hansen
Nestleder

_____________________
Jessica B. Stenholm
Styremedlem

_____________________
Asle Fredriksen
Styremedlem

_____________________
Sverre Andreassen
Styremedlem

