
  
 

 

 
Referat fra WT seksjonsstyremøte nr. 1 2018-2020 
Tidspunkt:   01. juli 2018, kl. 12:30-16:30 
Sted:   Ullevål Stadion 
 
DELTAKERE: 

Seksjonsstyreleder Gitte Østhus 
Nestleder Gro Rishovd Miøen 
Styremedlem Knut Olav Brecke 
Styremedlem Reidun Toft 
Styremedlem Geir Øien 

 
MELDT FORFALL: 

Varamedlem Mia Landsem 
Varamedlem Paul Strømmen 

 
FRA DOMMERKOMITÈEN: 

Leder dommerkomité kamp Erling Svanberg Mytting 
Leder dommerkomité poomse Nils Hoffmann Olsen 

 
FRA ADMINISTRASJONEN: 

Arrangementssjef (referent) Vegard Henriksen 
 
 
 
Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede gjennom hele møtet.  

 
WTN35/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, behandle habilitet, saker til 

evt. 
Innkallingen ble sendt ut etter ønske fra styreleder. Det var 4 saker til eventuelt på 
sakslisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Seksjonsstyret fattet følgende 
enstemmige. 
 
Styreleder tok en kort orientering om møte med den internasjonale dommerleder 
og ønske om å ha IR-kurs i Norge. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret fant ingen av medlemmene 
inhabile i sakene som skulle behandles. 
 

WTN36/18 Organisasjonsnormer 
NKFs organisasjonsnormer ble raskt gjennomgått. 
 
Vedtak 
Styret tok organisasjonsnormene til etterretning 

  



  
 

 

  
WTN37/18 Nedsetting av komitéer for 2018-2020 

Forslag til komitéer for perioden 2018-202 ble framlagt av styreleder. Teknisk komité 
ble foreslått nedlagt og erstattet med en sportslig komité. 
 
Vedtak 
Styret vedtok de foreslåtte komitéene. Geir Ø. jobber med å finne en erstatter for seg 
selv i arrangementskomitéen og går selv deretter inn i sportslig komité. Nils H.O. tar 
kontakt med en aktuell kandidat for dommerkomité poomse. Gitte Ø. og Reidun T. tar 
kontakt med Øyvind Kveine for å høre om han ønsker å være leder for 
arrangementskomitéen. 

WTN38/18 Regelendringer 
Forslag til regelendringer i konkurranse-, kamp- og poomse-reglement ble 
gjennomgått. 
 
Vedtak 
Styret vedtok forslag til nytt konkurranse- og poomse-reglement. Forslag til nytt 
kamp-reglement blir sendt ut på høring til klubbene med tentativ høringsfrist 31. juli. 
Administrasjonen sender regelverket ut på høring etter å ha fått renskrevet forslag fra 
dommerkomitéen 
 

WTN39/18 Status NM og NC3 
Saken ble ikke behandlet. 

WTN40/18 Økonomi 
Saken ble ikke behandlet 
 

WTN41/18 Jentecamp 
Saken ble ikke behandlet 
 

WTN42/18 Tilskuddsordning treningscamp 
Saken ble ikke behandlet 
 

WTN43/18 Møte- og aktivitetsplan 2018 
Saken ble ikke behandlet 

WTN44/18 Oppgavefordeling 
Saken ble ikke behandlet 

WTN45/18 Eventuelt 
Saken ble ikke behandlet 

 


