Referat fra WTF seksjonen styremøte 15. November
Tilstede: Håkon Fredriksen, Terje Forsund, Knut Olav Brecke, Gitte Østhus, Baard
Myhre, Trond Berg, Martin Kaasgaard (som sekretær) Coral Falco og Reidun Toft
deltok via skype
Sak
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Tittel og orientering
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Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat
Referatet fra forrige møte godkjennes og sakslisten godkjennes slik den er. Trond berg
ønsker å ta opp internasjonale utvalg under punktet eventuelt.
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Budsjett for 2017
Seksjonsstyret ber administrasjonen og arbeidsutvalget utarbeidet et forslag til budsjett
i samarbeide med komiteene. Det skal fremlegges et talfestet forslag på
nestkommende styremøte.
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NM utnevninger
Seksjonsstyret utnevner Tina Røe Skaar til Årets taekwondoperson.
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NM avklaringer
Det gjenstår ingen avklaringer. Arrangørklubben kan imidlertid være interessert i å
gjennomføre NM 2017 også.
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Fellesbestemmelser
Seksjonsstyret gir dommerkomiteen i oppgave å gjennomgå fellesbestemmelsene
relatert til egne konkurranseregler og gi tilbakemelding til adm. om hva som med fordel
kan slettes/omskrives i fellesbestemmelsene og innarbeides i konkurransereglene.
Tilbakemeldingene fra komiteen bør være adm. i hende innen 1. des. slik at det er
mulig å avstemme alle innspillene samlet og få frem det endelige resultat innen
forbundsstyrets frist som er 1. januar 2017. Knut Olav formidler dette videre til
dommerkomiteen.
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Møteplan
Styret stiller seg bak møteplanen slik den er fremlagt. Knut Olav orientere om at det
kommer endringer i regelverket fra WTF, se også eventuelt.
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Eventuelt
Trond Berg informerer om at forbundsstyret har vedtatt en internasjonal plan og at det i
forlengelse av dette skal nedsettes en internasjonal komite. Trond Berg ønsker å
foreslå Knut Olav som medlem i komiteen.
Endringer i regelverk fra WTF må implementeres og da varsles 4 uker før de trår i
kraft. Seksjonen gir dommerkomiteen i oppdrag å implementere endringene og
publisere dette uten videre godkjenning fra seksjonen.
Røra har søkt om midler til en ny utgave an internasjonale fightcamp. De har søkt om
90.000 Seksjonen tildeler 30.000 kroner mot at det utgår et regionalt arrangement.
Seksjonen oppfordre toppidretten til å stille seg bak arrangementet både med utøvere,
trenere og midler.

