REFERAT – SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF – NR. 11 – 05.09.2015
Sted:
Tid:

Quality Airport hotel Gardermoen
05.09.2015 kl. 13.00-16.00

Neste møte:

5.oktober på Skype kl. 19.30

DELTAKERE:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem/Arr.komité

Morgan Nygård
Terje Førsund
Håkon Fredriksen

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent

Julie Berge

Godkjenning av innkalling, sakliste og referater:
 Innkallingen ble godkjent.
 Sakslisten og innkomne saker til eventuelt ble godkjent.
 Referatene fra tidligere møter er godkjent pr. e-post
Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

O-1

Vedt.n
r.

Sak



Ansvar

Frist

Julie

Sept 2015

Potensielle veiledere
Det er nå laget en oversikt over potensielle veiledere på klubbutvikling som NKF håper
å få plass til på NIFs skoleringskurs til høsten. Disse skal deretter benyttes som
veiledere på oppdragsbasis ut mot klubbene innen sin seksjon.

O-2



O-3



Inndragelse av coachlisens
Orientering om status i saken om inndragelse av coachlisens.

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

Reise i Asia – besøk hos Kukkiwon

Styreleder orienterer om reise i Korea og besøk hos Kukkiwon.
 Medlemskap strykes
Skedsmo Tan Gun Taekwondo klubb og Tao Kampsportklubb strykes som medlemsklubber
i NKF
 Endringer barneidrettsbestemmelser
Barneidrettsbestemmelsene ble revidert på idrettstinget, jf.
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ pkt. 2 c,d, f og pkt. 4
Julie sjekker opp med karate/NIF hvorvidt det skal deles ut premier til ungdomsklassen 1114 år.
 Sanksjonsreglement utarbeides
Sanksjonsreglement utarbeides av advokat Pål Kleven, seksjonene/komiteene trenger
ikke gjøre dette.
 SportData stevnesystem
SportDataEvent er på gang, og vil brukes til terminliste, invitasjonsmaler og
stevnegjennomføring. Øyvind i arrangementskomiteen skal teste SportData på stevner i
høst.
 Verdsettelse av dommere og andre
Admin ønsker å få en oversikt over hvordan alle seksjonene verdsetter sine dommere og
andre.
Under NM hvert år deles det ut pris til årets taekwondoperson (utpekes av seksjonen etter
nominasjoner fra medlemmer), årets dommer, årets coach og årets utøver (stemmes frem av
oppmøtte på NM). Den koreanske ambassadens pris går til beste junior i herre og
kvinneklassen.

O-09

I tillegg deles det ut diplomer/priser til dommere etter flere års deltakelse og ved overgang
fra C- til B-dommer osv. Julie sjekker opp med dommerkomiteen hvor formalisert dette er.
 Toppidrett
1

Sportssjef Dag Jacobsen orienterer om toppidrett. Kamplandslaget skal delta i kvalifisering
til OL i januar. I mønster ble VM avlyst i 2015.
Etter innspill fra seksjonen skal sportssjef sammen med øvrige i toppidretten vurdere å ta
med i utøverkontrakt at landslag skal stille på stevner i Norge. Ønskelig med deltakelse,
eventuelt som trenere/oppvarmingsansvarlige.
Landslagsutøvere fra Iran skal komme til Norge i påsken for å trene med en klubb. Morgan
orienterer Dag ang. dato, pris osv. dersom det er aktuelt at landslaget trener sammen med
dem.
 Sponsoravtale utgår
Sportssjef, Dag Jacobsen, orienterer om at sponsoravtalen med Fighter Sport utgår til nyttår,
og administrasjonen henter inn tilbud fra alle utstyrsleverandører før ny avtale skal inngås.
Avgjørelsen tas i november.
 Møte med det svenske taekwondoforbundet
President Trond Berg orienterer om at representanter fra det svenske taekwondoforbundet
kommer til Norge for å diskutere organisering.
 Møte med Kukkiwon
Styreleder orienterer om status på KGN/samarbeid med Kukkiwon.
Representanter fra Kukkiwon kommer til Norge 10.-11.september for å orientere om deres
arbeid med å etablere seg i Skandinavia. Seksjonsstyreleder Morgan Nygård, president
Trond Berg og Martin K. Nielsen fra administrasjonen skal i et offisielt møte med dem
10.september på Ullevål.

O-10

O-11

O-12

Morgan

Sept 2015

Mer informasjon om videre arbeid i forbindelse med KGN/graderinger kommer etter møtet.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Okt 2015

Håkon
Terje

Okt 2015

AK

1. okt

Morgan

 Økonomi
Terje orienterer om økonomien. Innkjøp til elektronisk mønsterdømming er gjort.

91

Økonomimøte
Det er ønskelig med et møte om økonomi med Ann Hoffmann, Terje, Håkon og Erling Mytting i
kontrollkomiteen.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 50
50
Terje og Håkon avtaler dato for møtet med Ann og Erling.
Innkjøp
Seksjonen er tildelt kr. 100.000 fra Sparebankstiftelsen DNB via NKF, som avholdes til teknisk
utstyr (PSS). Terje undersøkte under møtet hvorvidt det er ok å gå ned til to hjørnedommere ved
bruk av PSS, dommerkomiteen anbefaler ikke dette.
Dommerkomiteen har hentet inn priser på utstyr til videoreplay, presentert på møtet. Det er
tidligere satt av penger til dette utstyret jfr. vedtak 43 på styremøte nr. 9.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
51
Vedtak 51
Arrangementskomiteen setter opp prioritert ønskeliste på utstyr som tildelingen fra DNB skal
brukes på. Julie teller opp antall vester som ligger på lager på Kolbotn.
Det vedtas å kjøpe videoreplay-utstyr til to ringer. Knut Olav Brecke bestiller og sender
utgiftsrefusjonsskjema.
Søknad Post 3-midler.
Forbundsstyret disponerer 459.000 i et post 3 fond som kan utdeles seksjonene basert på gode
søknader som dokumenterer behov innenfor post 3 området, barn og ungdom lokalt/regionalt.
Styret vedtok å ta dette opp til behandling på neste styremøte 9.-10. oktober. For at adm. skal
kunne foreta innstilling må søknad være usendt inn innen 1. oktober.

2

Julie

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
52

Vedtak 52
Seksjonsstyret ønsker å søke om Post 3-midler. Morgan organiserer utforming av søknad innen
fristen.
 Organisering av seksjonsstyret - Nestleder fratrer sitt verv
Nestleder Silvia Strøm frasier seg sitt verv som nestleder og som medlem i KGN-ledelsen.
Seksjonsstyret må utpeke ny nestleder og nytt KGN-medlem.

92

Seksjonen gjør følgende enstemmige
53

Vedtak 53
Ny nestleder er Terje Førsund.
Varamedlem som rykker opp til medlem er Lone Dalsberget.
Det er ikke behov for å utpeke nytt medlem i KGN, siden prosjektet er lagt på is frem til en ny
avtale med Kukkiwon er klar.
Administrasjonen sender et brev til styremedlem Lillian Fossum med spørsmål om hennes verv i
styret.

Sept 2015

Julie

Høst 2015

Håkon

Sept 2015

Lone

Sept 2015

Julie

 Rekruttering og frafall, høstens undersøkelse
Administrasjonen har forsøkt å samle alle utenforliggende kampsportklubber i en oversikt som
dermed utgjør en potensiell rekrutteringskilde. Personer med samme interesse snakker best
sammen og følgelig kan det være fordelaktig at styret med komiteer følger opp sine potensielle
klubber.

93

Forslag til rekrutteringsbrev og mal for telefonsamtaler er utarbeidet.
Data fra høstens spørreundersøkelse ligger i Dropboxmappen «NKF alle styrer», fordelt pr.
seksjon. Disse kan sorteres på fylke og/eller evt. underliggende idrettsgren i excel filen. Dette
kan brukes i rekrutteringsarbeidet med tanke på personer som kan bidra i forskjellige settinger.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 54
Håkon Fredriksen kontakter de aktuelle klubbene og får kr 750,- per klubb som blir medlem.
Administrasjonen kan bistå med informasjonsmateriell.
 NM
Norgesmesterskapet avholdes i Stjørdalshallen 21.november med Stjørdal Atletklubb som
klubbarrangør.

94

Møte for avgjørelse av årets taekwondoperson og andre avklaringer rundt NM er satt til
9.november kl. 19.00 på Skype. Frist for nominasjon til årets utmerkelser settes til 1.november.
Under sak 23 ble det gjort vedtak om at det skal være obligatorisk å delta på minst to NCstevner for å delta i NM. Styret må ta stilling til om dette kravet skal gjelde 2015, ettersom et
NC-stevne har blitt avlyst.

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
55

Vedtak 55
Lone avtaler og gjennomfører møte med arrangørklubben i Stjørdal for avklaring av praktiske
forhold, arbeidsfordeling osv. Sender referat til seksjonsstyret og arrangementskomiteen.
Kravet til NM-deltakelse er vedtatt å være deltakelse på to NC. På grunn av et avlyst NC-stevne
i år, settes kravet til deltakelse i årets NM til deltakelse på et NC-stevne i 2015. Julie informerer
klubbene om dette.

3

Administrasjonen henter inn prisforslag på dresspose som dommergave til NM.

Sept 2015

Dag,
Julie

Styremedl,
Julie

Sept
2015

 Profilklær
Oppfølging av vedtak 2.11, da noen styremedlemmer har ikke meldt inn størrelse til
administrasjonen.

95

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
56

Vedtak 56
Styremedlemmer som ikke har sendt inn størrelse til administrasjonen gjør dette. I tillegg til
tidligere vedtak kan styremedlemmene bestille en pikeskjorte, en skalljakke og en hettegenser.
Taekwondo WTF brodert på alt og NORGE brodert på alt utenom jakken. I tillegg ønsker
seksjonen dokumentmappe.

Eventuelt:
Saksnr.

96

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

Mail fra med innspill
Mail med innspill på organisering av stevner mm. er sendt inn til seksjonsleder.
Saken tas opp igjen på nesten møte.

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.

4

