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Sted:
Tid:
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DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

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

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):




Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 12.02. 2016
Godkjent uten merknader.
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist


38-16

Ansvar

Forslag til ÅRSBERETNING FRA
ITF-SEKSJONEN 2014 og 2015

Vedlagt forslag til seksjonens årsberetning for perioden 2014/15
ble gjennomlest.
Vedtak: Seksjonens årsberetning for perioden 2014/15 ble
enstemmig godkjent.

39-16



Leder

Innstilling på møteleder, referent, tellekorps og
valgkomité.
Følgende personer er forespurt å takket ja til div oppgaver/valg på tinget.

Møteleder: Thomas Kulvik Trondheim TKD
Sekretær: Gunnar Rugsveen Orkdal TKD
Tellekorps: Andrea Bjarvin Tønsberg TKD
Arne Hansen Kongsvinger TKD

Leder

Signere møteprotokoll: ?
Valgkomite ITF seksjonen: Leder Vegard Iversen Bergen TKD
Medlemmer: Gro Smenes Røyken TKD
Gunnar Rugsveen Orkdal TKD
Varamedlem: Andrea Bjarvin Tønsberg TKD

Vedtak: Seksjonsstyret går inn for overnevnt personer til
oppgaver/valg på tinget enstemmig.

40-16



Langtidsbudsjett 2017.

Seksjonsleder la fra et budsjett for 2017 med en liten økning slik
at resultatet ender på et overskudd med kr.45473.- Dette
budsjettet må sammen med 2016 budsjettet revurderes siden
midler til bla topp-idrett ikke er klart enda.
Vedtak: Seksjonsstyret godkjenner det framlagte budsjett
for 2017 enstemmig.
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Leder

Seksjonsavgift
Seksjonsstyret ønsker å ikke innføre noen avgift for
seksjonen.

Leder

Vedtak: Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes
uendret (kr. 0.-) for perioden 2017-2018.
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Godkjenne post 3 søknader.

Følgende søknader på post 3 midler er kommet til seksjonen.
Alle søknader er på mesterskap som er gjennomført. Det er
levert dommer-rapport og stevne-rapport fra alle mesterskap.

Leder

ØC-1 Porsgrunn kr. 12.000.Ungdomsmesterskap Tromsø kr.5000.Midt-Norsk Trondheim kr.13.650.-

Vedtak: Alle søknader ble enstemmig godkjent.
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Presisering av regler.

Følgende tekst ble implementer slik at personer som ikke er
medlemmer av NKF/seksjon ikke kan fungere som coach på
forbundets mesterskap.
ARTIKKEL 10.

Leder

COACHER

Alle utøvere må ha en coach når de konkurrerer. Det er kun tillatt med 1 coach pr. utøver/lag.
Coachen må være medlem av en klubb tilsluttet NKF gjennom ITF seksjonen. Under
mesterskapet må coachene ha på seg treningsdrakt/t-shirt og treningsbukse, gymsko og ha
med seg et håndkle. De skal sitte minst en meter fra ringen. De har ikke lov til å forstyrre
konkurransen verbalt eller ved handling. Om Coachen bryter denne artikkel kan han/hun
bortvises fra ringen og ny coach må fremskaffes innen 2 min. Om ikke ny coach er på plass
innen denne tid i korrekt antrekk i henhold til regelverk, blir utøveren diskvalifisert. Hvor lenge
coachen bortvises bestemmer stevnets overdommer. Coachen har anledning til å trekke sin
utøver fra videre kamp ved å kaste inn håndkleet. Coachen er den eneste som tillates å være
tilstede under en offisiell protest.

Vedtak: Teksten ble enstemmig godkjent.

_______________________________________
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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