Referat fra WT seksjonsstyremøte nr. 16 e.o.
Tidspunkt:
Sted:

5. mars 2018, kl. 20:30-21:30
Telefonmøte

DELTAKERE:
Seksjonsstyreleder
Nestleder (referent)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Knut Olav Brecke
Terje Førsund
Gitte Østhus
Reidun Toft
Håkon Fredriksen

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede unntatt sak 23/18 hvor det var 4
stemmeberettigede.
WTN21/18

WTN22/18

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet,
saker til evt.
Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var ingen til eventuelt på sakslisten. Styret
vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 14 februar er godkjent pr. epost og utlagt på nettsidene. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Håkon Fredriksen meldte seg inhabil
i behandling av sak 23/|8.
Høydeinndeling
Med bakgrunn i blant annet dialogmøtet og innkommende forslag fra Kjetil
(Nesodden), og innspill ellers, foreligger det forslag om å gå tilbake til vektklasser
i ungdom B. Det var uenighet i styret om denne saken, og mange ulike aspekt ble
drøftet. Styret er samstemt i at vi ønsker å jobbe videre med selve målet vårt:
Redusert vektfokus for de yngre utøverne.
Styret vedtok følgende 4 mot 1 stemme (Håkon F. stemte imot)
Vedtak
Styret gir dispensasjon fra høyderegelen i Ungdom B, og dermed bruke
vektklassene igjen. Styret vil jobbe videre med å gjøre endringen varig for alle
stevner. Styret ønsker å opprettholde målet om et sunt vektfokus for ungdom, og
vurderer ulike virkemidler for dette videre fremover.
Som en følge av vedtaket om dispensasjon til NC2, må alle klubber varsles
umiddelbart. Utøvere som ønsker å trekke seg pga. overgangen til vektklasser,
skal få lov til å gjøre dette uten vederlag. Påmeldingsfristen flyttes til 10. mars kl.
23:59.

WTN23/18

Daedo-sokker
Daedo-sokker Gen1 og Gen2 går «om hverandre», selv om Gen2 har flere magneter
og således en fordel. De fremmøtte klubbene på dialogmøtet var samstemte i at de
fant det uproblematisk at noen bruker Gen2 sokker (flere magneter) mens andre kun
har Gen1.
Styret vedtok enstemmig:
Vedtak
Det er valgfritt hvilken generasjon sokker utøverne ønsker å bruke på regionale og
nasjonale stevner.

WTN24/18

Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp.
Styret behandler andre saker fra dialogmøtet 03.03.18 på neste ordinære styremøte

