REFERAT – STYREMØTE i ITF seksjonen 2014 – 2016
E-post
22 mai 2015
Ikke bestemt

Sted:
Tid:
Neste møte:

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Snorre Edvardsen
Mona Berge Larsen

Fra administrasjonen:
Tittel
Ingen
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Ingen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):




Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 11.5.2015
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak

Frist

Ansvar




1

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak


Frist

Ansvar

Alder knusing og spesialteknikk

22-15

Er behovet for å gjøre en liten endring når det gjelder
spesialteknikk. I følge de de nye aldersreglene våre er man nå
senior først fra det året man fyller 19 år noe som også får
innvirkning på spesialteknikk og knusing. Vi ser også at
forsikringen i NKF nå dekker begge disse øvelsene. Dette er nytt
av året. En av hovedbegrunnelsene for å utelate juniorer her var
først og fremst dette. Vi kunne la junior og eldre junior få delta i
spesialteknikk da det ofte er disse som er de beste til å hoppe.
Styret tror dette vil bety mye for mange av juniorene. Det betyr
at vi på NM får en klasse for junior og eldre junior pluss en for
senior sort belte (Dan).

Leder

ARTIKKEL 13. INNDELINGER I KONKURRANSEN INDIVIDUELT

Øvelser:
Alder knusing og spesialteknikk
Knusing Dan – Fra og med det året de fyller 19 år.
Spesialteknikk Dan – fra og med det året de fyller 14 år.
NB! Fargede belter i alle aldre kan delta i spesialteknikk dersom det
brukes target/pute som mål.
Vedtak: Nye regler for knusing / spesialteknikk enstemmig godkjent.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

_______________________________________
Styreleders sign Per Chr Garnæs

_______________________________________
Styremedlem 2 sign Geir Olav Hågensli

_______________________________________
Nestleders sign Line Guldbrandsen

__________________________
Styremedlem 3 sign Snorre Edvardsen

_________________________
Styremedlem 1 sign Mona Berg Larsen
______________________________________
Referent sign Per Chr Garnæs
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