Referat 12 fra ITF seksjonen
Tidspunkt: den 24.01.2018
Tilstede:
Styreleder

Per Christian Garnæs

Nestleder

Line Gulbrandsen

Styremedlem

Geir Olav Hågensli

Styremedlem

Snorre Edvardsen

Styremedlem

Mona Berg Larsen

Varamedlem
Varamedlem

Sak
Prefiks
ITF46/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.
•

Godkjenne innkalling
Sakslisten ble enstemmig godkjent uten merknader

•

Referat fra seksjonsmøte 11-2017
Enstemmig godkjent uten merknader.

ITF47/2018

Til orientering NM/LM 2018 og 2019.
Arrangør klubbene for NM/LM 18 og 19 jobber etter planen med arrangementet. Det hentes erfaringer fra
NM 16 og 17 slik at en kan se på forbedringer og utfordringer. Denne informasjonsflyt hjelper kommende
arrangører i arbeidet. Christiania er i rute med sin arbeidsgruppe for årets NM/LM. Ekeberghallen skal
brukes som arena med busstransport fra dommerhotell (Hotell Opera) og utøverhotell SAS Radisson.
Seksjonens IT mann (Markus Larsen) jobber med endringer/forbedringer i Sport data programmet basert på
erfaringer fra 2017 i Molde. (se egen rapport).

Vedleggs- og referanseoversikt:
1. Rapport ITF NM/LM Molde 2017
2. Rapport ITF NM/LM Sport Data v/Markus Larsen

Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.

ITF48/2018

Momskompensasjon 2017
Forbundet har mottatt i momskompensasjon kr. 1 262 054,Beregningsgrunnlaget er driftskostnader pr.31.12.2016 med fradrag av støtte klubber, da
det ikke gis kompensasjon for støtte til underliggende organisasjonsledd.

Momskompensasjon 2017

1 262 054
Sum
kostnader

Taekwondo WTF

Momskom
%
p.

1 559 190

6,20 %

78 247

501 416

1,99 %

25 115

Karate

1 695 621

6,74 %

85 062

Jujutsu

342 627

1,36 %

17 164

Fleridrett

160 400

0,64 %

8 077

20 907 137

83,07 %

1 048 389

25 166 391

100,00 %

1 262 054

Taekwondo ITF

Fellesdrift (inkl. topp)

Vedleggs- og referanseoversikt:
1. Totaloversikt momskompensasjon; https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/momsjulegavetil-idrettslag.-far-utbetalt-348-millioner-kroner-for-jul/

Vedtak:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.

ITF49/2018

Forarbeid til seksjonsmøter ved forbundstinget.
Forbundstinget med seksjonsmøter skal avholdes 26.-27. mai 2018. Frister i den anledning
følger av vedlegg 1. I.f.m. at klubbene kan komme med forslag til behandling innen 27. april
er det nødvendig å ta høyde for et (tlf.)møte i styret i.l.a. uke 18 for å komme frem til styrets
tilråding. Da er også siste mulighet for styrets innstilling av dirigent, referent, tellekorps
(helst begge kjønn representert) samt protokollundertegnere (helst en av hvert kjønn).
For øvrig må styret organisere og utarbeide årsmelding til tinget innen 13. april, herunder
innhente evt. rapporter fra egne fagkomiteer som innlemmes. Styret skal også fremlegge
årsregnskap 2016/2017 og foreslå langtidsbudsjett 2019/2020, jf. egen sak, samt forslag til
evt. endring av seksjonsavgiften. I tillegg kan styret selv fremlegge saker utover det som
fremkommer av loven til behandling på sitt seksjonsmøte. Styret skal også komme med
innstilling på ny valgkomité og bør kontakte nåværende komité for å avklare hvorvidt de
ønsker gjenvalg.

Vedleggs- og referanseoversikt:
2. Frister ved forbundstinget
3. Agenda for seksjonsmøte
4. Seksjonenes tingberetninger (alle seksjoner samlet); https://drive.google.com/open?id=1eSqjRaqL74oKsUwZl43MGbn6kqC2OU3

Vedtak:
Seksjonsstyret organiserer forarbeidet til seksjonsmøtet mai 2018.

Vedlegg 1 Frister
Frister i.f.m. forbundstinget 26.05-27.05.2018;
Innkallingsfrist

2 mnd. før tinget

30. mars

Frist for innkomne forslag

4 uker før tinget

27. april

Sakspapirer til tingdok. fra styrer/kom. til adm.;

6 uker før tinget

13. april

Kommentarer fra styrene til evt. innkomne forslag
samt endelig avklaring av dirigent, referent, tellekorps
og protokollundertegnere

3 uker før tinget

Møter i uke 18

Ferdig tingdokument leveres trykkeriet

3 uker før tinget

Senest 7. mai

Tingdokument utsendes tingdelegatene

2 uker før tinget

Senest 10. mai

- Årsmeldinger
- Kontingentforslag
- Langtidsbudsjett
- Innkomne forslag (Se også neste pkt!)
- Innstilling på valgkomité
Valgkomiteenes innstillinger

Vedlegg 2 Sakliste seksjonsmøte
1.

Åpning ved seksjonsleder

2.

Konstituering
• Godkjenne fremmøtte representanter

•
•
•

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte tingdelegater (dirigent, sekretær, tellekorps)
Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen

3.

Behandle beretning for seksjonen

4.

Behandle seksjonens regnskap i
revidert stand

5.

Behandle innkomne forslag/saker

6.

Fastsette evt. kontingent og avgifter

7.

Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett

8. Foreta innstilling/valg:
a)

Seksjonsstyret
•
Leder (innstilles overfor forbundstinget som medlem av forbundsstyret)
•
Nestleder
•
3 styremedlemmer
•
2 varamedlemmer

b) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
9. Avslutning

ITF50/2018

Revidert budsjett 2018.
Det har blitt jobbet med revidert budsjett for 2018. Seksjonen hadde et overskudd på ca kr. 57000.- som
føres til seksjonens egenkapital (ca300.000.-inklusiv resultat fra 2017). Budsjettet 2018 viser et underskudd
på kr. 214802.- som må sees i sammenheng med utviklingsfond på kr. 155002.- som blir fakturert i 2018.
Dette gir da et reelt underskudd på kr. 59800.- som føres mott seksjonens egenkapital.
Seksjonen ønsker og kunne styrke utdanning/ kompetanse bland seksjonens trenere og ledere da styret
mener at dette er svært viktige satsingsområder.
Styret er fornøyd med økonomien da seksjonen hadde i 2017 et stort aktivitets nivå både på mesterskap
(7060 start), utdanning og sommerleirer (2017 deltagere).

Vedleggs- og referanseoversikt:
1. Revidert budsjett 2018.

Vedtak:
Seksjonsstyret vedtar enstemmig det nye reviderte 2018 budsjett.

ITF51/
2018

Langtidsbudsjett 2019/2020.

Langtidsbudsjett for 19/20 er basert på tall fra revidert budsjett 2018. En liten økning på NM/LM siden en
må fly inn dommere til Stavanger. Er ikke enda avklart arrangør av NM/LM for 2020 så tallene står som for
2019. Er en redusering på ting kostnader da en 2019 ikke skal avholde noe ting. Men en øning igjen i 2020 da
ting skal avholdes. En forsiktig økning på post 3 og medlemsinntekter både i 19 og 20. Dette gir en null
resultat for både 2019 og 2020. Seksjonen vet at stilartsgruppen NTN kommer til å søke utviklingsfond også
for 2019 og 2020. Disse tall kan ikke føres i langtidsbudsjettet på nåværende tidspunkt, så disse budsjetter
må revideres når disse tall kommer på bordet.
Grønne tall økning
Røde tall redusering

Vedleggs- og referanseoversikt:
1. Langtidsbudsjettet 2019
2. Langtidsbudsjettet 2020

Vedtak:
Seksjonsstyret vedtar enstemmig de nye Langtidsbudsjettet for 2019 og 2020.

ITF52/2018

Fordeling post 3 og frie midler.
Budsjett NKF – Fordeling mellom seksjonens stilarter 2018
Totalt budsjett kr. 700.000,Bundne midler
Utstyr/premiering

kr. 20.000,-

NM senior

kr. 280.000,-

Styremøter + årsting
Totalt

kr. 35.000,kr. 335.000,-

Til fordeling (frie midler)

kr. 365.000,-

Antall medlemmer i 2017 i seksjonen var 12.501 i følge foreløpige tall fra NKF
Til fordeling pr. medlem: kr. 365.000,- : 12.501,- = kr. 29,- pr. medlem)
NTF

796 mdl. x 29

= kr. 24500,-

ATN

103 mdl. x 29

= kr. 4000,-

ITF Norway 221 mdl. x 29

= kr. 7500,-

NTN 11.381 mdl x 29
Totalt

=kr 329.000,= kr.365.000,-

NB! Dette er ca. tall, kan bli litt mer eller litt mindre (marginalt)
Totalt til fordeling NTF, ATN og ITF Norway er ca. kr. 36.000,Midlene det kan søkes om er satt inn i budsjettet i følgende poster:
Konto 70020

Lederutvikling/dommerutvikling

kr. 11.000,-

Kont 70040
Trenerutvikling
kr. 25.000,_____________________________________________________________________
Totalt
kr 36.000,-

NTN bruk av frie midler
Konto 30020 Aktivitetsbistand

kr. 140.000,-

Konto 70020

Lederutvikling/dommerutvikling

kr. 94.000,-

Kont 70040

Trenerutvikling

kr. 95.000,-

___________________________________________________________________
Totalt
kr. 329.000,-

Fordeling av Post 3 midler mellom de ulike stilartene i ITF seksjonen
I følge tall fra NKF 2017 hadde seksjonen 12.501,- medlemmer. Dette tallet brukes som grunnlag for
fordeling av Post 3 midlene etter søknad i 2018.
Midler til disposisjon er kr. 275.000,250.000 : 12.501 = kr. 22, pr. medlem
NTF

796 mdl. x 22

= kr. 18000,-

ATN

103 mdl. x 22

= kr 2.500,-

ITF Norway

221 mdl. x 22

= kr. 5000,-

NTN

11.381 mdl. x 22

= kr. 249.500,-

Vedleggs- og referanseoversikt:
Vedtak:
Seksjonsstyret vedtar enstemmig det forslag til fordeling av post 3 og frie midler mellom seksjonens stilarter.

