
  
 

 

 
Referat fra WT seksjonsstyremøte nr. 14 
Tidspunkt:   12. – 14. januar 2018 
Sted:   Marriot Hotel Sopot, Polen 
 
DELTAKERE: 

Seksjonsstyreleder Knut Olav Brecke 

Nestleder Terje Førsund 

Styremedlem Gitte Østhus 

Styremedlem Reidun Toft 

Styremedlem Håkon Fredriksen 

Varamedlem Coral Falco 

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementssjef (referent) Vegard Henriksen 

 
Fra dommerkomitéen: 

Komitémedlem Stig Ove Næss 

 
Fra arrangementskomitéen: 

Komitémedlem Morgan Nygård 

 
Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 6 stemmeberettigede gjennom hele møtet. 

 
WTN1/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet, 

saker til evt. 
Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var tre saker til eventuelt på sakslisten. Styret 
vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 1. november er godkjent pr. 
e-post og utlagt på nettsidene sammen med sakliste for dette møtet. 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent med tre saker til evt. Styret finner ikke 
at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. 

WTN2/18 O-saker 

• Valgkomitéene er forsøkt aktivisert og purres 

• NIF har utarbeidet en veileder om habilitet som alle styrer må ha 
kjennskap til. 

• Forbundet har mottatt momskompensasjon som fordeles på seksjonene 

• Vedtak om NM-praksis ble vedtatt på forbundsstyremøtet 1.-2. desember 

• Det skal søkes om Kendo-EM i 2020 

• Lovendringer ble vedtatt i forbundsstyre mtp. behandling på forbundstinget 

• Sportssjefen har avlagt sin toppidrettsrapport 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
O-sakene tas til etterretning. 
 

  



  
 

 

  
WTN3/18 Nytt fra komitéen/utvalg og saksansvarlige 

Dommerkomitéen 

• Nasjonal samling etter sommeren 

• Opprette mentorkurs og følge opp dommerne bedre 

• Starte opp b-dommerkurs 

• Ønske om å delta på IR 

• E-coachkurs 

• Dommer som er suspendert ønsker å dømme igjen 

• Taekwondo-appen har for få brukere. 

• Dommerkomitéen foreslår å gå tilbake til 2-dagers avvikling av NC-stevner 
Arrangementskomitéen 

• Intet nytt 
Profilering- og rekrutteringsgruppe 

• Se sak om Jentecamp 
 
Vedtak 
Sakene tas til etterretning. Adm. sender ut påminnelse til coacher og dommere om å 
ta i bruk appen. 
 
Seksjonsstyret vedtok å gå tilbake til 2-dagers stevner for NC f.o.m. NC2 i 2018. 
 

WTN4/18 Budsjett 2018 
Seksjonsstyret reviderer budsjett for 2018 dersom dette er nødvendig. 
 
Vedtak 
Ikke realitetsbehandlet. Terje F. setter opp budsjettforslag til neste ordinære 
styremøte. 
 

WTN5/18 Tilskuddsordning 
Seksjonen vurderer mulig innføring av tilskuddsordning og hva som skal prioriteres 
av tiltak. 
 
Vedtak 
Ikke realitetsbehandlet. En evt. tilskuddsordning tas hensyn til i budsjettforslaget for 
2018. Saken behandles på neste styremøte. 
   

WTN6/18 Stilarter og seksjonene 
Seksjonsstyret tar opp til vurdering sin relasjon til stilartsorganisasjonene og 
muligheten for deres medvirkning til å innlegge relevante krav i graderingspensumet 
som kan bidra til vinn-vinn-situasjon. 
 
Vedtak 
Ikke realitetsbehandlet. 
 

WTN7/18 Regionalt utviklingsprogram 
Forslag om et regionalt utviklingsprogram med budsjett og søknadsbeløp ble lagt 
fram av Arrangementssjef Vegard Henriksen. 
 
Vedtak 
Styret vedtok å søke støtte fra forbundsstyrets fond på dette konkrete prosjektet. 
Prosjektbeskrivelsen vurderes av Sportssjefen for tildeling av støtte. 
 



  
 

 

WTN8/18 Forarbeid til seksjonsmøter ved forbundstinget 
Seksjonsstyret organiserer forarbeidet til seksjonsmøtet 
 
Vedtak 
 
AU utarbeider forslag til årsmelding, kontingent, langtidsbudsjett og valgkomité, samt 
endeling avklaring av dirigent, referent, tellekorps og protokollundertegnere. 
  

WTN9/18 Jentecamp 
Forslag og kamptrening for jenter på alle nivåer, med mål om å rekruttere flere jenter 
til å delta i konkurranser. Styret gjør nødvendige vedtak for å igangsette Jentecamp i 
2018. 
 
Vedtak 
Styret vedtok å igangsette Jentecamp i 2018 og tar hensyn til dette i 
budsjettplanleggingen. Gitte og Reidun lager en prosjektplan med budsjett til neste 
styremøte. 
 
Seksjonsstyret vedtok å søke forbundsstyrets fond om midler til regionalt 
utviklingsprogram på dette prosjektet. Søknad overleveres Sportssjefen når 
prosjektplan og budsjett er behandlet på neste styremøte. 
 

WTN10/18 Endring av konkurransereglene i taekwondo 
Forslag om at kadetter og juniorer skal få muligheten til å gå opp en vektklasse ved 
registrering hvis de er over påmeldt vektklasse. 
 
Vedtak 
Saken ble behandlet sammen med behandling av regelverk under sak 11/18 
Eventuelt. 
 

WTN11/18 Eventuelt 
a) Dommerkomitéen la fram forslag til endring av regelverk i poomsae, kamp og 

konkurranse. 
b) Prosedyrer og rutiner rundt utlån av PSS-utstyr ble diskutert etter forespørsel 

fra Røra TKD om lån av utstyr. 
c) Sak om WTE 

 
Vedtak 

a) Poomsae-regelverket ble godkjent uten endringer 
Kamp-regelverket ble godkjent med følgende endringer: 

- §4.1.5. Ungdom B – ikke tillatt med spark mot hodet. Punkt om hjelm 
med visir fjernes 

Konkurranse-regelverket ble godkjent med følgende endringer: 
- Egen regel ifm. par og lagkonkurranser legges inn. Utøvere i par og 

lag må representere samme klubb. 
- §8.1.1. Avviket skal ikke være mer enn maksimal differanse i klassen. 
- §8.2. Beholdes 
- §8.2.2. siste ledd. «Gebyrets størrelse fastsettes av seksjonen» 
- Påmelding fungerer som tidligere. Ved innveiing kan utøver gå en 

klasse opp eller ned mot ny startavgift. 
- Høydeklasser beholdes i ungdom-B, med klasser á 8 cm. 

b) AU lager forslag til prosedyre og rutiner rundt utlån av PSS-utstyr. Settes opp 
som egen sak til neste styremøte 

c) Ikke behandlet 



  
 

 

 


