REFERAT – SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF – NR. 15 – 05.11.2015
Gardermoen
05.11.2015 kl.

Sted:
Tid:

Ikke avtalt

Neste møte:

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem/Arr.komité
Styremedlem/Dommerkomité

Morgan Nygård
Terje Førsund
Lillian Fossum
Håkon Fredriksen
Knut Olav Brecke

Ikke tilstede:
Styremedlem

Lone Dalsberget

Fra administrasjonen:
Rådgiver
Sportskonsulent

Martin K. Nielsen
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.

Vedt.nr.

Sak

O-1

Nordisk Mesterskap 2016
Dato for Nordisk mesterskap har kommet. Sportssjefen jobber med å få klarhet i om det blir
en eller to dager. Nordisk forum vil diskutere Kukkiwon.

O-2

Kukkiwonsak i Mexico i desember
Kukkiwonsaken vil tas opp på WTF-møtet i Mexico 5.desember, etter klager fra Amerika.

O-3

Klage på belteendring
Tips etter regionalt stevne på Flateby. Dommerkomiteen skal se på saken.

O-4

Inndragelse av coachlisens
Coach fratas coachlisens for en periode på tre måneder.

O-5

Post 3-søknad resultat

Ansvar

Frist

Morgan

1.jan

Taekwondo WTF fikk ikke penger denne gangen, fordi det var søkt om midler til aktivitet
som lå innenfor ordinær drift.
Post 3 – fondet åpnes for løpende tilskuddssøknader så lenge det er midler i fondet. Det kan
søkes om ekstraordinære tildelinger utover ordinær drift.

Morgan lager søknad i samarbeid med Terje og sender til resten av styret.
O-6

Status utstyr i Midt, salg av utstyr og IVR-utstyr
Håkon Fredriksen orienterer om status utstyr Midt-Norge og salg av utstyr. Det skal inngås
avtale med klubb for oppbevaring av utsyr. Salg av gammelt utstyr er i gang.
Knut Olav Brecke orienterer om status på IVR-utstyr. Det er behov for en større pc for å
drive systemet.
1

Rekruttering
Håkon skal gjøre en jobb med rekruttering, men har ikke startet på dette enda på grunn av
mye jobb rundt stevner.

O-7

O-8

O-9

O1-9

72

Håkon

1.jan

Brev med krav fra ETU
Administrasjonen har mottatt et brev fra ETU omhandlende nytt system for registrering av
utøvere. Administrasjonen sjekker opp rundt hva som er lovlig i denne forbindelse. Foreløpig
har spørsmålene som ble krevet svar på, blitt besvart.
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen som ble nedsatt på klubbmøtet på Gardermoen skal ha første møte
10.november. Møtet vil sette retningslinjer for videre arbeid, samt se på hva som har skjedd
siden sist med Kukkiwon og graderinger.
Seksjonsstyret tar orienteringssakene til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

109

73

Økonomi
Dato for økonomimøte med Ann og Erling jfr. vedtak 50, sak 91 er enda ikke satt.

Ansvar

Frist

Julie

15.nov

Håkon sjekker dette opp med klubben.

Håkon

1.des

Seksjonsstyret ønsker å dele ut barnemedaljer til ungdomsklassen. Administrasjonen sjekker
priser.

Julie

1.des

Regler for antall kilo over vektklasse som er tillatt skal inn i invitasjonene til stevner fra
2016. Gebyr til klubber som melder på utøvere som veier over fem kilo for mye på kr. 1000,NM
Bare en Kongepokal deles ut, siden jujutsu-NM fikk flere deltakere enn først antatt.

Julie

15.jan

Håkon Fredriksen kjøper inn premier for sammenlagtseier. Han regner også ut resultatene.

Håkon

21.nov

Morgan

21.nov

Seksjonen har vedtatt å sponse «International Olympic Taekwondo Fight Camp» arrangert
av Røra Taekwondo klubb med kr. 30.000,- fra Post 3-midlene 2016.
Innkommende krav ifm Midt-Norsk 3 ble behandlet
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 73
Alle innkommende krav innen fristen utbetales.
I stevnesøknadene fra Stjørdal Atletklubb på stevner i 2016 og 2017 har de budsjettert med
kr 6000 (nasjonale stevner) og kr 8500 (regionale stevner) til sanitetspersonell. Dette ligger
vanligvis på mellom 2000-4500 kr.

110

74

Endringer i reglement
Knut Olav Brecke presenterer endringer i reglementet.
Endringer gjøres for å tilpasse ungdomsklasse til Barneidrettsbestemmelsene. Premiering av
disse fra januar 2016.
Seksjonsstyret oppdaget feil i Felles bestemmelser, punkt 14.3. Administrasjonen
videreformidler dette.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 74
Ungdomsklassen står med samme aldersklasse som før, alle i ungdomsklassen får
deltakerpremie. Rangering av 1.-3.plass.

111

Nominasjoner av årets utmerkelser gjennomgås, og styret velger årets taekwondoperson på
bakgrunn av nominasjonene.
Morgan og Julie deler ut premier i et dedikert område for premieutdeling. Utdeling av

2

og Julie

dommergaver skjer i hallen før stevnet avsluttes. Deles ut av Knut Olav.
30-årsjubileum markeres med kake på banketten. Julie kontakter klubben med info om dette.
112

75

Julie

15.nov

Julie

Nov

AK

2016

Evaluering av NC 3
Håkon Fredriksen presenterer ønsket rutine på rapportering av stevner.
Tilbakemeldinger som ble diskutert var
Arrangørklubb responderte raskt og samarbeidet godt. Positiv holdning på tross av få
tilgjengelige personer i klubben, godt løst. God kommunikasjon før stevnet.
Kommunikasjonen med komiteene gikk som normalt.
Ikke optimalt hotellvalg av administrasjonen, vanskelig med tidlig frokost og noe ugunstig plassering.
Resultater fra mønster foreligger ikke pga feil med utstyret.
Flasker fra Fighter ble ikke delt ut på tilfredsstillende måte for Fighter, og ikke etter avtale med
administrasjonen. Dårlig organisering av dette gjorde at ikke alle deltakere mottok flaske.
Dommere gikk for lenge uten mat.
Stevnet trakk ut i tid.

Seksjonsstyret gjør følgende evaluering av stevnet
Arrangørklubb gjorde en god jobb. Feil på utstyr, dårlig nettverk og ikke optimal hall for
stevnet. Noen resultater fra mønster ligger nå klare til publisering.
Administrasjonen gir tilbakemelding til arrangørklubb.
113

76

Regionale stevner 2016
Håkon Fredriksen presenterer forslag om PSS-bruk i alle regioner og stevnestart kl. 10.00 på
regionale stevner fra 2016.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 76
Det blir brukt PSS-utstyr og -vester i alle regioner og stevnestart kl. 10.00 på regionale
stevner fra 2016.

114

Situasjonen i vest
Stevner blir stadig avlyst på grunn av for få dommere eller påmeldte. C-dommerkurs er også
blitt avlyst.
Hva skal gjøres?
Seksjonsstyret vil jobbe med denne saken på et arbeidsmøte i starten av 2016.

115

77

Saksbehandling i fremtiden
Martin K. Nielsen orienterer om forslag til saksbehandling i fremtiden.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 77
Styret ønsker at denne løsningen prøves ut.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

116

78

Dispensasjon NM

Frist

Ansvar

Det er kommet flere søknader om dispensasjon til deltakelse i NM, selv om en ikke
har deltatt på NC.

3

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 78

117

79

Oppgaven med vurdering og beslutning om dispensasjonene delegeres til
Arrangementskomiteen.
Nyhetsbrev
Administrasjonen ønsker å prøve ut en nyhetsbrevløsning på en seksjon i forbundet.
Dette vil være et nyhetsbrev som sendes ut til enkeltmedlemmer med info om hva som
skjer i norsk taekwondo, nyheter som prestasjoner på internasjonale stevner, kursinfo
og annet.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 79
Seksjonen godkjenner at Taekwondo WTF-seksjonen er testgruppe for nyhetsbrev.

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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