Referat 11 fra ITF seksjonen
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ITF40/2017

ITF41/2017

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.
•

Godkjenne innkalling
Sakslisten ble enstemmig godkjent uten merknader

•

Referat fra seksjonsmøte 10-2017
Enstemmig godkjent uten merknader.

Til orientering.

-

Følgende mesterskap har rapportert og sendt faktura på post 3 midler. Alt er
innenfor budsjett.
Midt Norsk
Finnmark Mesterskap (FM)
Regions mesterskap Bardu
Regions mesterskap Molde
Rogalandsmesterskap Stavanger
ØC- 3 Oslo
Vestlandsmesterskap Bergen
Nord Norsk Mesterskap (NNM)
Regionalt mesterskap ITF
Regionalt mesterskap ATN

Søknad fra stilartene i seksjonen på kompetanse økning dette er også innenfor alle
budsjetter.
Årets NM/LM i Molde ble en stor suksess med nesten 500 deltagere.
Seksjonsstyret er svært fornøyd med måten Molde TKD Klubb organiserte
mesterskapet. Alt fra hotell, hall, transport og bankett/underholdning bar preg
av svært gode forberedelser fra arrangøren sin side. Seksjon styret retter en
stor takk til Molde TKD Klubb for et fantastisk mesterskap. Alle stiartsledere
i seksjonen deltok som VIP samt at fra NKF administrasjon stilte
Vegard Henriksen ny arrangement sjef. Sportdata fungerte helt problemfritt
før/under hele mesterskapet. Stor takk til seksjonens IT spesialist Markus Larsen.
Resultat se: https://www.sportdata.org/kampsport/setonline/popup_main.php?popup_action=results&vernr=224&active_menu=calendar
Årets to Kongepokaler ble tildelt Magomed og Madeleine, begge fra
Bergen Taekwon-Do klubb.
Så lang er årets NM/LM også innenfor budsjett. (må avvente de siste tall).
Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Til orientering:
ITF42/2017

Arbeidet rundt ITF seksjonens visjon, verdi og programerklæring som startet under
ledermøte i september har fortsatt med FS møte 20-21 oktober og et møte
i Trondheim 16/11. Arbeidet fortsetter på kommende FS møte 2.12.
Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

ITF43/2017

Oppfølging av stilartsgrupper samt minske avstand til klubbene

Samarbeidsavtaler med stilartsgrupper har eksistert i mange år og standard avtalen ligger på
forbundets nettsider sammen med oversikten over stilartsgrupperingene. Bakgrunnen for
samarbeidet er å samle alle gode krefter innen kampsportene våre mot felles mål med å
tilrettelegge for medlemsklubbenes aktiviteter. Videre skal kampsportforbundet utøve
den faglige myndighet for sine idretter og det kan best ivaretas gjennom regulerte
forhold med stilartsgrupperingene.

Forbundsstyret har åpnet for tettere samarbeid og muligheter for kjøp av tjenester fra
stilartsgrupperingene i sitt styrevedtak 25 fra des. 2016. I tillegg ble det vedtatt en
payback ordning for stilartsgrupper som registrerer godkjente kurs i NIFS kursportal,
jf. vedtak 53 av juni 2017. Informasjon om ovennevnte ble gitt på ledermøtet 8.-9. september
samt pr. e-post i bakkant den 11. september.
Seksjonene står fritt til å kjøpe tjenester og inngå nærmere tilleggsavtaler med sine
stilartsgrupperinger, men det å få påvirket graderingspensum/syllabus til å inkludere
forbundets trener- og/eller dommeropplæring kan være til stor nytte. Payback for
rekruttering/vekst i antall klubber/medlemmer innen stilarten som registreres i
forbundet kan også gi en vinn/vinn effekt.
Administrasjonen kan være behjelpelig med den praktiske oppfølgingen med dialog,
møter og avtaleinngåelse med stilarter samt kvalitetssikring av avtalte leveranser fra disse.
Oppfølging av stilartsgrupper kan være medvirkende til å minske avstanden til klubbene,
men også andre virkemidler kan være aktuelle, f.eks. klubbmøter og/eller ringerunder.

Vedleggs- og referanseoversikt:

1. Oversikt samarbeidsavtaler; https://kampsport.no/forbund/stilarter/
2. Standard samarbeidsavtale; https://kampsport.no/wpcontent/uploads/2015/07/Samarbeidsavtale-stilarter.pdf
3. Vedlegg til samarbeidsavtalen om payback ordning ved kursregistrering;
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/Vedlegg-til-stilartsavtale.pdf
4. E-post til stilartsgrupperingene pr. 11. sept. 2018
Vedtak:
Seksjonsstyret vurderer på hvilken måte stilartssamarbeidet kan videreutvikles med bl.a. kjøp
av tjenester, herunder sette opp konkrete aksjonspunkter for å komme i gang. NTN gruppen har god
erfaring med stilartssamarbeidet med NKF. Stilartledere oppfordres til og kontakte seksjonsleder
for mer info. Som et aksjonspunkt er mere informasjon rundt dette tema på kommende
Forbundssting i 2018 med et eget tema under eventuelt på seksjonens møte. Vedtaket er enstemmig.

ITF44/2017

Budsjett Taekwon-do ITF
Rammebudsjett for 2018 ble vedtatt av siste forbunds ting. Dersom seksjonsstyret ønsker
å endre/revidere dette skal det godkjennes av forbundsstyret. I tillegg skal det utarbeides
langtidsbudsjett for 2019/2020 til kommende ting som også skal opp til forbundsstyrets
godkjenning. Frister for dette følger av innstillingen.
Her følger budsjettinnspill fra adm. til hjelp og støtte for seksjonen og styrets økonomidedikerte
styremedlem;

1. Inntektssiden er skissert i vedlegg 1. Følgende utgifter må medregnes:
2. Ved overgang til elektroniske reiseregninger må seksjonen budsjettere med kostnader. Kostnaden
bestemmes ut fra antall reiseregninger pr. år. Budsjetteres pr. stevne ut fra forventet antall
dommere og andre som sender reiseregning. Kan også gjelde andre prosjekter. F.eks.
styremøter, samlinger o.a. Pris per reiseregning er kr. 31,25.
3. Ved bruk av Sportdata ved påmelding/gjennomføring av stevner må det budsjetteres med en
kostnad for bruk av systemet. Kostnaden beregnes etter antall påmeldinger med kr. 10,- pr.
påmelding. Kostnadene er minimum kr. 1500,- og maksimum kr.3 000,- pr. stevne.
4. Det må også budsjetteres kostnader for innleie av Sportdata funksjonær med kr. 3 000,- pr.dag pluss
reisekostnader..
5. Medaljer må budsjetteres pr. stevne. Budsjettmal Det må fylles ut et skjema for hvert år.
Styret kan velge at langtidsbudsjettet skal være identisk med 2018 kun med en prosentvis
økning på alle poster. Da trenger man ikke fylle ut budsjett. Kun gi beskjed til administrasjonen.
om man velger en prosentvis økning på alle poster kan man i tillegg justere på valgte
prosjekter. Hvis noe er uklart eller styret trenger hjelp er det bare å ta kontakt med
økonomikonsulent Ann Hoffmann.
Vedleggs- og referanseoversikt: 1. Budsjettgrunnlaginntekter;
https://drive.google.com/open?id=1CbAop2iBi3W3Uh2tpi-IVfxUSWraoYZO
2. Tingbudsjett2018motregnskap2017;
https://drive.google.com/open?id=1yyLJClkJyxQ0Mpt6wfwvbTuN7cYBd-Uk
3. Budsjettmal; https://drive.google.com/open?id=1febSkwl8lUV4Np21G69RD7gfEIO1t8KX
Vedtak: Seksjonsstyret opplever at en har god budsjett kontroll. Seksjonsleder ser
over budsjett for 2018 og langtidsbudsjett 19/20 Budsjett for 2018 er allerede vedtatt
så her må en se på en evt revisjon. De fleste budsjett innspill fra Ann Hofmann berører ikke vår
seksjon da seksjonens mesterskap er organisert på en helt annen måte en det som er beskrevet. Evt
endringer av budsjett 2018 etter revisjon styrebehandles i seksjonen for vedtak
innen 12. februar 2018 og 20. mars 2018 for langtidsbudsjett. Vedtaket er enstemmig.

Forslag til nytt mandat for seksjoner
Forbundsstyrets vedtak av 8. sept. 2017:
ITF45/
2017

Vedtak 68

Forslag til endringer i mandat for seksjonsstyrene ble justert av styret for bruk etter
tinget 2018 men ber GS oversende seksjonsstyrene til egen vurdering før den tid.
Det vises til gjeldende organisasjons normer hvor bl.a. seksjonsstyrenes mandat fremkommer på
side 15. Forbundsstyret har nå vedtatt å endre disse men vedtaket trer ikke i kraft før etter
forbundstinget 2018. Inntil da kan seksjonene vurdere å benytte det nye mandatet om
ønskelig og/eller komme med innspill til forbundsstyret, f.eks. med forbedringsforslag.

Vedleggs- og referanseoversikt:
5. Organisasjonsnormer; https://kampsport.no/wpcontent/uploads/2016/09/Organisasjonsnormer-oppdatert-2017-2.pdf
6. Revidert mandat for seksjoner
Vedtak:
Seksjonsstyret vurderer dagen mandat som tilfredsstillende og ønsker ikke og ta i bruk det
nye mandatet før tinget 2018. Forslag til endring er markert i gult. Vedtaket er enstemmig.

Vedlegg 2: Forslag til mandat for seksjoner
Seksjonsstyrene velges av seksjonens representantskapsmøte Seksjons ting og rapporterer til dette
samtidig som det er underlagt forbundsstyrets beslutninger. Seksjonsstyrene skal arbeide ut ifra
mandat/instruks fastsatt av forbundsstyret i.h.t. lovens §20 (2) g).
Det påligger seksjonsstyrene å sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter som hører under
seksjonens område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, ev. graderinger, konkurranser,
utdanning av dommere/funksjonærer, m.v.
Seksjonsstyrene skal;
• Gjennomføre representantskapsmøte Seksjons ting og andre medlemsmøter
• Utøve representasjonsoppgaver
• Utbre seksjonens idrett(er), herunder følge opp stilartsorganisasjoner/mastere
• Ivareta det idrettsfaglige arbeidet innen seksjonens idrett(er), dette innebærer:
o Utarbeidelse av og godkjenning av regelverk
o Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplaner

Approbering/godkjenning/tildeling og regi av arrangementer/stevner
Opplæring av dommere/funksjonærer og annen idrettsskolering
Organisere svartbelte graderinger Forsikre seg at det tilrettelegges for Dan graderinger
innen de enkelte stilarts grupper.
Utarbeide budsjetter (til godkjenning av overordnet organ)
Følge opp seksjonens økonomi innenfor det vedtatte budsjettet, inkl. fagkomiteer
Utarbeide policy for evt. tilskuddsordninger innen seksjonen
Oppnevne komiteer og utvalg samt medlemmer til kongepokaljury
o
o
o

•
•
•
•

Seksjonsstyrene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige/prinsipielle saker, og skal opptre i
samråd med forbundsstyret.
Seksjonsstyret fungere som særidrettslig høringsinstans for forbundsstyret.
Fullmakter
Seksjonsstyret avholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor budsjettrammer
fastsatt av tinget og forbundsstyret.
Seksjonsstyret kan oppnevne nødvendige underkomiteer og underutvalg (utover de som er valgt av
representantskapsmøtet Seksjons ting) som anses nødvendige for seksjonens arbeid. Både
permanente og tidsbegrensede oppnevninger.
Seksjonsstyrene kan ved alminnelig flertall fremme saker for forbundsstyret.
Seksjonsstyrene kan forestå godkjenning av konkurransereglement innen sin(e) idrett(er).
Seksjonsstyrene har ingen fullmakt til å signere kontrakter, men kan framforhandle kontrakter
innen sitt område i samråd med forbundsstyret og/eller generalsekretær. Seksjonene kan således
ikke stå som selvstendig kontraktspart.

Dagens mandat fremgår av gjeldende organisasjonsnormer:

Standard mandat for seksjon i Norges Kampsportforbund
Seksjonsstyrene er beskrevet i forbundets lover i §22. Her fremgår det blant annet at seksjonsstyrene
er rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine disipliner og er videre utøvende organer i sine
disipliner innen fullmakt fastsatt av forbundsstyret.
Det påligger seksjonsstyrene å sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter som hører under
styrenes område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, ev. graderinger, konkurranser,
utdanning av dommere, mv.
Seksjonsstyrene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige saker, og skal opptre i samråd med
forbundsstyret.
Seksjonsstyret fungere som særidrettslig høringsinstans for forbundsstyret.

Fullmakter

Seksjonsstyret avholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor budsjettrammer
fastsatt av tinget og forbundsstyret.
Seksjonsstyret kan oppnevne nødvendige underkomiteer og underutvalg (utover de som er valgt av
seksjonsmøtet) som anses nødvendige for seksjonens arbeid. Både permanente og tidsbegrensede
oppnevninger.
Seksjonsstyrene kan ved alminnelig flertall fremme saker for forbundsstyret.
Kan godkjenne konkurransereglement innen angjeldende idrett.

