
Referat fra WT seksjonsstyremøte nr. 15 
Tidspunkt:   14. februar 2018, kl. 17:00-19:30 
Sted:   Ullevål Stadion 

DELTAKERE: 

Seksjonsstyreleder Knut Olav Brecke 

Nestleder Terje Førsund 

Styremedlem Gitte Østhus 

Styremedlem Reidun Toft 

Styremedlem Håkon Fredriksen 

Fra administrasjonen: 

Arrangementssjef (referent) Vegard Henriksen 

Meldt forfall 

Varamedlem Coral Falco 

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede gjennom hele møtet. 

WTN12/18 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 12-14 januar 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 én sak til evt. Styret finner ikke at 
noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. 

WTN13/18 O-saker

• NKF har fått 3 mill. i tilskudd til aktivitetsutstyr fra Sparebankstiftelsen DNB

• Hvis det skal arrangeres barnekonkurranser under et NM må dette skilles
klart fra et Norgesmesterskap i invitasjon, resultatliste og premiering.

• Adm. har vært i kontakt med TV-selskap ang. produksjon av NM-
taekwondo og NM-karate

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

Vedtak 
O-sakene tas til etterretning. Seksjonsstyret ønsker å få framlagt et tilbud på
overnevnte TV-produksjon



  
 

 

  
WTN14/18 Nytt fra komitéen/utvalg og saksansvarlige 

Dommerkomitéen 

• Dommerkomitéen har trukket seg fra sine verv. 
Arrangementskomitéen 

• Nord-norsk 1 i Steigen avlyst grunnet manglende hurtigbåt-tilbud på lørdager. 

• Arctic Games booket i Harstad til 13-14 oktober 
 
Vedtak 
Sakene tas til etterretning. Seksjonsstyret vil overta funksjonene til dommerkomitéen 
fram til Forbundstinget. 
 

WTN15/18 Dommerhonorar 
Det ble lagt fram et forslag om å erstatte utstyrsgodtgjørelse og refusjon av kost på 
regning med et dommerhonorar 
 
Vedtak 
Seksjonsstyret vedtok enstemmig et dommerhonorar på kr. 500,- per dag for 
regionale og nasjonale stevner, samt NM. Honoraret blir også gitt til offisielle 
delegater i stevnegjennomføringen. 
 

WTN16/18 Tilskuddsordning 
Seksjonen vurderer mulig innføring av tilskuddsordning og hva som skal prioriteres 
av tiltak. 
 
Vedtak 
Seksjonen vedtok enstemmig å innføre en tilskuddsordning. Reidun T. og Gitte Ø. ser 
nærmere på ulike tiltak som skal prioriteres. Forslaget legges frem ved neste 
styremøte. 
   

WTN17/18 Regnskap 2017 / Budsjett 2018 
Seksjonsstyret behandlet regnskapet for 2017 og reviderte budsjettet for 2018. 
 
Vedtak 
Regnskap for 2017 ble godkjent 
Budsjettet for 2018 ble ytterligere revidert og godkjent. 

WTN18/18 Utviklingsplan for arrangement 
Det ble lagt fram et forslag om dispensasjonssøknad fra utviklingsplanen for 
arrangement som ble vedtatt i forbundsstyret i oktober 2017. 
 
Vedtak 
Styret vedtok å sende inn søknaden til behandling på neste forbundsstyremøte. 
 

WTN19/18 World Taekwondo Nordic / WTE Nordic 
Det er ønskelig fra WTE at de nordiske landene og baltikum danner en 
paraplyorganisasjon under WTE Nordic. 
 
Vedtak 
Seksjonsleder ble gitt mandat til å starte på det innledende arbeidet. President Trond 
Berg vil være en forlenget arm for seksjonen inn mot WTE. 
  



  
 

 

WTN20/18 Eventuelt 
Ingen saker tatt opp 
 

 


