REFERAT – E-POSTMØTE Taekwondo WTF – NR. 13 – 06.10.15
Skype
06.10.2015
Fastsettes 12.10.15

Sted:
Tid:
Neste møte:

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem/Arr.komité
Styremedlem
Styremedlem
Fra administrasjonen:
Rådgiver
Sportskonsulent

Morgan Nygård
Terje Førsund
Håkon Fredriksen
Lone Dalsberget
Lillian Fossum

Martin K. Nielsen
Julie Berge

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Ved
t.nr

O-1

O-2

60

Sak

 Klubbmøte 12.oktober
Martin K. Nielsen fra administrasjonen orienterer om regi på møtet med mastere og
klubbledere på Gardermoen 12.oktober. En sak er Kukkiwon/graderingsrett, en annen sak er
situasjonen i Midt-Norge. Målet med møtet er at et graderingsutvalg settes ned for å få orden
på uenigheter, der skal alle syn bli representert.
 Midt-Norsk 3
Styreleder orienterer om hendelsene under Midt-Norsk 3, 19.09.15, med påfølgende
tilbakemeldinger.

Frist

Ansvar

1.11

Ss,
Julie

Neste
møte

Håkon

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 60
Administrasjonen sender svar på alle henvendelser med beklagelse. Seksjonen ønsker også å
vurdere å dekke utgifter klubber har hatt med utøvere som ikke fikk delta. Frist for
innsendelse fra klubber settes til 1.november. Seksjonsstyret vurderer kravene samlet etter 1
november, administrasjonen ordner utbetalinger.
Seksjonen ønsker også å gi arrangørklubb kr. 10.000 i arrangørstøtte på grunn av tapte
salgsinntekter under stevnet.
 Rekruttering
Håkon orienterer om status rekruttering jfr. vedtak 54, sak 93. Saken følges opp på
kommende møter.
Seksjonen tar orienteringssakene til etterretning.

O-3

O-1-3

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saks
nr.

Vedt.
nr.

Sak

99

61

Økonomi
Terje Førsund orienterer om økonomien. Søknad om Post 3-midler er sendt inn.
Innkjøp av videoreplay-utstyr er gjort av dommerkomiteleder Knut Olav Brecke.
Bestilling av profilklær er gjort, men noe forsinkelser i levering fra leverandøren.
Innkjøpsliste til midlene fra DNB Sparebankstiftelsen foreligger og må godkjennes av
seksjonsstyret før bestilling gjøres.
Terje orienterer om dato for økonomimøte med Ann og Erling jfr. vedtak 50, sak 91. Møtet er
ikke avtalt ennå, og saken følges opp på kommende møter.

Frist

Ansvar

Julie

1

Håkon Fredriksen melde seg ut av samtalen under dette vedtaket pga inhabilitet.
Seksjonen gjør følgende enstemmige

100

62

Vedtak 61
Seksjonen vedtar arrangementskomiteens fremlagte liste over utstyrsbehov kjøpt inn.
Premiering ungdomsklasser
Det skal deles ut premier til alle deltakere på stevner til og med det året de fyller 12 år.
Seksjonen må gjøre vedtak på å dele ut premier til alle deltakere i ungdomsklassene, eller dele
opp ungdomsklassene i to, 11-12 år og 13-14 år.

AK

Seksjonsstyret ønsker å forhøre seg med dommerkomiteleder Knut Olav Brecke ang hvordan
ungdomsklassen skal se ut fra nyttår. Og tar saken opp igjen på neste møte.
Seksjonen gjør følgende enstemmige
Vedtak 62

101

63

Tar informasjonen til etterretning og skal følge barneidrettsbestemmelsene. Administrasjonen
sjekker pris og antall barnemedaljer på lager. Alle i ungdomsklassen får premier frem til jul,
deretter vurderes det om klassen skal deles og hvordan.
Oppbevaring av utstyr Midt-Norge
For å få kontroll på utstyret i Midt-Norge må det lages en avtale på lagring og frakt av
utstyret. Arrangementskomiteen har sendt inn behovsliste for Midt-Norsk som skal kjøpes
inn/flyttes fra øst. Nærmere ett matteområde har forsvunnet.

9.11

Julie

Arrangementskomiteen har vært i kontakt med Stjørdal Atletklubb som kan oppbevare og ha
kontroll på utstyr i Midt-Norge. Klubber kan da hente og levere utstyr der.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 63
Martin,
AK, Julie

Stjørdal Atletklubb oppbevarer og har kontroll på utstyret i Midt-Norge. Klubben får 300
kr/mnd for å lagre og ha kontroll på det. Det må lages en kontrakt med klubben, Martin K.
Nielsen i administrasjonen leter etter standardkontrakt før det evt. utarbeides en ny.
Arrangementskomiteen kontakter klubbene i Midt-Norge for å få lokalisert de bortkomne
mattene. Administrasjonen orienterer klubbene i Midt-Norge om utstyrsordningen etter avtale
med arrangementskomiteen.
I region nord skal utstyr oppbevares hos Steigen Taekwondoklubb, som også får 300 kr/mnd
for oppbevaring og kontroll.
102

64

Informasjon innhentet etter møtet, utstyret er forsikret også i kommunale bygg.
Seksjonsstyreverv
Styremedlem Lillian Fossum er tilbake og deltar for fullt. Seksjonsstyret ønsker å foreslå et
nytt varamedlem i seksjonsstyret til forbundsstyret.
Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 64

103

65

Ønsker Knut Olav Brecke inn som varamedlem i seksjonsstyret, også som representant fra
dommerkomiteen. Seksjonsstyreleder sender seksjonens forslag inn som sak til
forbundsstyremøte etter avklaring med Brecke.
Coachsak
Seksjonsstyret må behandle coachsak som er anket fra dommerkomiteens dom.

1.11

Morgan

Seksjonsstyret gjør følgende vedtak (4 mot 1 stemme)
Vedtak 65

104

66

Styret ønsker å stille seg bak dommerkomiteens avgjørelse. Anken ble ikke innvilget så
dommerkomiteens beslutning står fast.
NM 2015
Norgesmesterskapet avholdes i Stjørdalshallen 21.november med Stjørdal Atletklubb som
2

klubbarrangør.
Lone orienterer om møtet med arrangørklubb. Arrangørklubb er i dialog med NRK angående
regional eller nasjonal dekking av stevnet. Klubben ønsker utdeling av priser under banketten.
Stevnehotell blir Scandic Hell og booking av overnatting og bankett går gjennom klubben.
Den koreanske ambassadøren kommer på stevne og bankett.

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.
Arrangørklubb ønsker tilbakemelding på om innhentet tilbud på buss støttes av seksjonen

Seksjonsstyret gjør følgende enstemmige
Vedtak 66
Seksjonen kan dekke utgifter til buss mellom hall og stevne under NM med opp til 4000 kr.
Administrasjonen orienterer klubben.
105

9.10

Julie

Frist

Ansvar

Høyere deltakelse på forbundstinget
Administrasjonen trenger innspill på hvilke virkemidler som kan brukes for å få flere
deltakere på forbundstinget.
Seksjonsstyret kommer med følgende innspill
Sentral plassering av tinget
Engasjement gjennom diskusjonsforum
Kombinere møtene med andre interessante ting – seminarer eller annet som trekker folk
Engasjerende saker som kan tas opp utenom valgene/ de offisielle møtene
Seksjonen ønsker ikke å gi tilskudd eller dekke utgifter for klubber i forbindelse med tinget.

Eventuelt:
Saks
nr.

Vedt.n
r

Sak

106

67

Salg av utstyr
En person i det danske taekwondomiljøet ønsker å kjøpe seksjonens Adidas kontrollere, ca 20
stk. Tidligere Daedo-kontrollere kan også være aktuelle å selge til norske klubber, da
seksjonen ikke bruker disse lenger.
Seksjonen gjør følgende enstemmige
Vedtak 67
Arrangementskomiteen får ansvaret for å selge dette utstyret på best mulig måte.
Innspill fra dommerkomiteen
Seksjonen har fått rapport fra dommerkomiteen og på bakrgunn av rapporten vedtar
seksjonsstyret følgende

107

68

AK

Vedtak 68
3

Seksjonen ønsker at premieutdeling skjer i et dedikert område under NM. Seksjonen rullerer
på å dele ut premier. Kongepokal og andre priser deles ut etter stevneslutt.
69

21.11

Vedtak 69
DK

Dommerkomiteen disponerer selv budsjetterte midler. Arrangementskomiteen orienterer
dommerkomiteen om utstyrssituasjonen.
70

Ss

Vedtak 70
Seksjonsstyret ønsker at dommerkomiteen sjekker om det virkelig er større pc’er som trengs
for å kjøre IVR-utystyr. Dersom det er det kan styret eventuelt flytte de to nåværede pc’er til
Midt-Norge, og kjøpe inn en ny PC til IVR-bilder.

Okt
15

DK

Terje orienterer dommerkomiteen om seksjonens vedtak.

Okt
15

Terje

_______________________________________
Styreleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.

_______________________________________
Nestleders sign.

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.

_______________________________________
Referent sign.
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