
  

 

 

 

Referat fra taekwondo møte nr. 10 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Lørdag 9. sept. 2017 kl. 13:00-16:30  

Sted:  Comfort Hotel Runway, Gardermoen  
 

DELTAKERE: 

Seksjonsleder Knut Olav Brecke 

Nestleder Terje Førsund 

Styremedlem Gitte Østhus 

Styremedlem Reidun Toft 

Styremedlem Håkon Fredriksen 

Varamedlem Baard Myhre 

 

Fra dommerkomiteen: 

Komitéleder Erling Mytting 

 

 Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

 

Meldt forfall: 

Varamedlem Coral Falco 

 

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede. 

 
Valgkomiteen for seksjonen besøkte styret og redegjorde for hvordan de ser for seg den 
videre valgprosessen på en ryddig måte og utfordret styremedlemmene til å tenke på og gi 
tilbakemelding på hva om de ønsker gjenvalg og hva de i så fall vil stå for. 
 
President Trond Berg besøkte også styret og ba styret huske på å koordinere med ham evt. 
saker fra seksjonen før han deltok i WTE styremøter. Han fikk umiddelbart svar om at 
forutsigbarhet ved stevner etterlyses og at siste brev om begrensning i.f.t. EU lands 
deltakelse må avsjekkes nærmere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
WTN31/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet, 

saker til evt. 
Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var to saker til eventuelt på sakslisten. Styret 
vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 2. mai er godkjent pr. e-post 
og utlagt på nettsidene sammen med sakliste for dette møtet. I tillegg har styret 
behandlet en sak via e-post i august som medtas i dette referatet. Seksjonsstyret 
fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent med to saker til evt. Styret finner ikke 
at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. I.f.t. vedtak i sak 27/17 om 
økt kvinneandel har tekstforslag blitt behandlet pr. e-post, godkjent og utlagt på 
nettsidene, jf. https://kampsport.no/taekwondo-wtf/onsker-varig-loft-kvinnene/   
 

WTN32/17 O-saker 
• Politiattest for dommere er publisert; https://kampsport.no/taekwondo-

wtf/politiattest/   
• Utlånsordningen av utstyr er forbedret i.h.t. signaler fra seksjoner 

• Spørreundersøkelsen fra WT er besvart av seksjonsleder  

• Seksjonsleder har sammen med President deltatt på kongresser i WT og WTE 
samt besøkt Kukkiwon 

• Bekreftelse i.f.t. Nordisk Forum er avgitt  
• Informasjon fra de siste forbundsstyremøtene ble gitt 

• Planutvalg med mandat er oppnevnt, planprosess starter på ledermøtet  
• Sportssjefen har avlagt sin toppidrettsrapport. Landslaget kan dessverre ikke 

stille på årets NM p.g.a. WTs Grand Slam turnering  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 

O-sakene tas til etterretning. Utlånslisten på nettsidene må justeres da elektronisk 
stevneutstyr ikke utlånes. Ansvar; Adm. 
 

WTN33/17 Nytt fra komiteer/utvalg og saksansvarlige 

 

Dommerkomité (DK): 

• Dommerklubb i Sportdata er innlagt. DK v/Erling følger opp listen og justerer 
innen neste seksjonsstyremøte 1. nov. 

• Det er innført bruk av høydeinndeling istedenfor vektklasser i noen 
aldersklasser i konkurranseregelverket, men dette bør evalueres 

• Det skal snart avholdes B-dommerkurs 
• Det er frafall i DK og det fører til press på de gjenværende  

• Arbeidet med E-kurs for coachlisens er ikke igangsatt. Adm. kan bistå med de 
tekniske fasiliteter via NIFs e-lærings modul, men DK må utarbeide innholdet 

• Janne er tatt ut som dommer til EM for OL klasser sr. 

• Internasjonal terminliste endres stadig og fører til lite forutsigbarhet for 
dommere o.a. Bør kanaliseres til WTE styret via Presidenten. 

• En spørreundersøkelse om regelendringene som er innført vurderes. 
Nærmere saksgrunnlag utarbeides til neste styremøte.  

 

 

 



  

 

 

Teknisk komité (TK): 

• Det skal konkretiseres minste felles multiplum for anbefalte/veiledende 
graderingsbestemmelser i seksjonen for fremlegging for et stormøte på et 
senere tidspunkt. TK v/Terje følger opp til neste møte 1. nov. 

• Stilartsorganisasjonene og masterne innen seksjonen kan med fordel følges 
tettere opp og TK v/leder samt seksjonsleder er positive til å ta denne 
oppgaven. Rapport fremlegges til neste møte 1. nov.   
 

Arrangementskomité (AK): 

• Domene for Stevneleder.no er innkjøpt av Terje. I.h.t. vedtak under sak 22/17 i 
mars skulle det sees på løsninger for samordning av stevneledere i.f.t. 
henvendelser de får og besvaring av disse. To lisenser av Office 365 med 
Exchange løsning kan være hensiktsmessig men Googles gratis løsninger 
med Gmail og Drive/Google Disc kan sjekkes ut først da flere kan logge på 
samtidig med samme brukernavn. Håkon og Terje følger opp. 

• Håkon fremla info om ledige stevnehelger og konkluderte med at ferier må 
kunne benyttes for ellers har man ikke nok helger tilgjengelige.  

• Innstilling på fordeling av stevner til arrangører ble fremlagt for styret. Noen 
stevner mangler fortsatt arrangører, men de som nå tildeles stevner skal bli 
tilskrevet snarest etter styremøtet. Ansv.: Håkon sender liste til adm. som 
tilskriver klubbene. Håkon kunngjør senere på NM (som sist). 
 

Rosa belte aksjon (Baard) 

• Vedtak fra mars i sak 23/17; «Seksjonsleder og styremedlem Baard Myhre 
delegeres ansvaret for å følge opp Rosa belte aksjon til støtte for 
Kreftforeningen.» Status er at Rosabelte aksjonen brukes pr dags dato kun av 
Ryen kampsport. Baard presenterte opplegget for styret og skal til neste 
styremøte fremlegge saksfremlegg på hvordan dette kan tas videre innen 
seksjonens medlemsklubber. 

 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 

Orienteringene fra komiteene/saksansvarlige tas til etterretning. Saker under 
oppfølging skal det avgis skriftlig status på til neste styremøte 1. nov. 
 

WTN34/17 OL klasser for sr.? 
Er det gjennomførbart med utskilling av Olympiske vektklasser for seniorer med 
nytt KO regelverk på et eget NM som kan avholdes i januar når WT ikke har G-
stevner (slik at landslagsutøverne også kan delta)? Forskriften for kampaktivitet 
som tillater å vinne på KO gir tillatelse på inntil 10 kg vektforskjell i en og samme 
klasse. Seksjonen har holdt NM låst til samme helg i november i flere år for å gi 
klubbene forutsigbarhet men dette kolliderer ofte med G-stevne. Seksjonsstyret 
vurderte saken og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 

Nærmere beslutningsgrunnlag for OL vektklasser må innhentes etter NC 3 før det 
vurderes søknad til KO nemda. Ansv.: AU 
 

WTN35/17 Økonomi/regnskap samt tilskuddssøknad 
Regnskapet pr. juli forelå med et foreløpig driftsresultat på 145.000 i pluss. I 
tillegg er det vedtatt at utstyrsinvesteringer skal avskrives over to år og følgelig 
frigjøres ytterligere 250.000 som er utgiftsført så langt (jf. vedtak u/sak 15/17). 



  

 

 

Videre ble søknad på kr. 40.000 til Røra Friendship Fight Camp behandlet og det 
ble foreslått gave for dommere som skal hedres. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 

Regnskapet tas til etterretning. DK innhenter priser for dommergave og evt. 
innhenter hjelp fra adm. Røra Taekwondo Klubb tilskrives og bes om å fremlegge 
regnskap og budsjett for sitt arrangement for nærmere vurdering på neste 
styremøte hvor styret også skal vurdere å opprette en egen tilskuddspost i 
budsjettet. Ansv.: Adm. tilskriver Røra taekwondo klubb. 
 

WTN36/17 Adm. av lisenser og dommere via nyutviklet app 
Erling Mytting redegjorde kort for Oslo taekwondo klubbs forslag til app og mulig 
inndekning av investeringskostnad. Dette kan også være en løsning som kan 
være aktuell for hele Kampsportforbundet, ikke bare taekwondo seksjonen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 

Styret ber om å få seg forelagt et nærmere utarbeidet saksgrunnlag etter at Erling 
Mytting først har avholdt møte med administrasjonen i sammenheng med arbeidet 
med nytt elektronisk medlemssystem. 
(Etterskrift; Møte er avtalt 3. oktober.) 
 

WTN37/17 Profilering og rekruttering 
World Taekwondo (WT) rebrandes og Norge har vært tilsluttet i 40 år. Hvordan 
utnytte dette i vår markedsføring? Knut Olav redegjorde for World Taekwondo 
(WT)s mål og retninger som det fokuseres på. Generalsekretæren viste til 
forbundsstyrets arbeid med lovendringer til tinget 2018 og muligheten for 
navnevalg for taekwondo seksjonen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 

World taekwondo (WT), World Taekwondo Europe (WTE) og World Taekwondo 
Norway (WTN) skal benyttes i det videre istedenfor de gamle begrepene. 
Sammen med informasjonskonsulent i adm. oppnevnes en arbeidsgruppe 
bestående av Gitte og Baard til å se nærmere på seksjonens arbeid med 
profilering og rekruttering, bl.a. utifra informasjonskonsulentens styreinnspill i 
sakens anledning. 
 

WTN38/17 Sportdata fagutvalg  
Ved bruk av Sportdata aktivitetssystem for gjennomføring av stevner er det 
fordelaktig å være både datakyndig og ha kunnskap om idrettens regelverk. Inntil 
videre kan ressurspersoner innhentes fra utlandet, evt. også via andre seksjoner 
innen forbundet, men da med mer begrenset kunnskap om taekwondo regelverk. 
Det er derfor fordelaktig for seksjonen selv å utvikle noen interesserte fra egne 
rekker. I tillegg ønsker forbundsstyret å sette Sportdata kompetansen i system 
ved å oppnevne et Sportdata fagutvalg med kandidater fra alle seksjonene. P.t. er 
seksjonen sårbar da det kun er Håkon og Asle Fredriksen som har ervervet seg 
kjennskap og erfaring med innføring av Sportdata. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 



  

 

 

Vedtak 

Seksjonsstyret ønsker å gi ungdom muligheten til å bli Sportdata funksjonærer 
etter først å ha begynt som «trainee». I tillegg vil DK ta en avsjekk innenfor 
dommerstanden. Håkon kan dele av sin kunnskap, evt. mot vederlag, f.eks. ved 
opplæring av funksjonær(er). P.t. kan seksjonen ikke stille med kandidater til 
forbundets Sportdata fagutvalg. Ansv.: Adm. kontakter ungdom innen seksjonen 
som har tatt «unge ledere» kurset. 
 

WTN39/17 Regionalt utviklingsprogram 
Forbundsstyret har tilrettelagt for at seksjonene kan søke om ekstra midler til 
regionale utviklingsprogram for å stimulere til talentutvikling, jf. 
https://kampsport.no/forbund/regionale-utviklingsprogram-via-seksjonene/  
Seksjonsstyret realitetbehandlet saken og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 

Assisterende landslagstrener Mikael Oguz bes om å bistå med utarbeidelse av de 
faglige og praktiske rammer for et regionalt utviklingsprogram for taekwondo som 
det kan søkes midler til. Arbeidet gjøres i samarbeid med Reidun i styret som 
ivaretar de formelle rammene for søknaden. 
 

WTN40/17 Frivillig arbeid samt kartlegging av kvinners deltakelse 
Det ble vist til forbundets overgang til elektronisk reiseoppgjør og evt. 
konsekvenser spesielt for det frivillige arbeidet innen dommerstanden. Videre ble 
det vist til forslag om kartlegging av hvorfor kvinner/jenter ikke vil konkurrere eller 
slutter med det.  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 

DK skal vurdere stimuli til dommerne for å rekruttere og holde på disse og komme 
tilbake til seksjonsstyret med evt. forslag og økonomiske estimat. 
Styremedlemmene Gitte og Reidun deltar på NC3 og starter et sonderingsarbeid 
i.f.t. kvinner/jenter og ser på evt. videre tiltak til neste styremøte. 
 

WTN41/17 Arrangementsplan på høring 
Forbundsstyret har innhentet forslag til arrangementsplan for utsending på høring 
til seksjonene. Hensikten er å sette forbundets samlete arrangementsarbeid i et 
helhetlig system som styrker klubbenes sportslige og økonomiske verdiskaping. 
Forslaget til arrangementsplan tar høyde for bruk av Sportdata aktivitetssystem, 
stimulere frivilligheten, involvere ungdom og tilfredsstille landsdelenes 
dommerbehov. Videre er rolle- og ansvarsdeling samt oversiktlig økonomisk 
styring vesentlig.  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 

Seksjonsstyret ber AU om å skrive forslag til høringssvar som utsendes 
seksjonsstyret for evt. innspill før det sendes til forbundsstyret innen 13. oktober. 
 

WTN42/17 Møte- og aktivitetsplan 2018 
Aktivitetsplanen for 2018 er satt opp og i.h.t. sak 33/17 også tildelt en rekke 
arrangementer til klubbene. Comfort Runway var ikke ledig til NM men Quality 
Airport Hotel Gardermoen kan være et godt alternativ. Bankett må avklares. 
Forslag til videre møteplan forelå til behandling.  
 



  

 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 

Adm. bes om å sjekke ut og holde av Quality hotellet til NM med en NM middag. 
AK avklarer hvorvidt dette kan legges inn i NM programmet samt jobber videre 
med rekruttering av tekniske arrangører til øvrige stevner i 2018. 
Foreslåtte møteplan godkjennes og nestleder bes om å se på et workshop 
opplegg for møte over nyttår.  
 

WTN43/17 Eventuelt 
Baard tok opp graderingsrettigheter innen hapkido, noe som ikke er regulert av 
seksjonen. Saken overlates til TK. 
Håkon orienterte om at Mudo senter ønsker å låne utstyr og lurte på hvordan 
styret stiller seg til det. Styret responderte med at kommersielle aktører må betale 
leie for slikt. For øvrig ble det konkludert med at det ikke var tid og mulighet til 
dette denne gangen. For øvrig etterlyste Håkon lagringsplass for matter i midt-
Norge og status for dette, men generalsekretæren hadde ikke oversikt men skulle 
undersøke snarlig og gi tilbakemelding. 
 

 
 
 
 

 


