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Saksliste for Taekwondoseksjonen  
Tidspunkt:  Onsdag 17. Oktober kl. 18:00-20:00 
Sted:  Ullevål Stadion 

  
WTN46/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra 

forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til 
eventuelt 
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Referatet fra 
forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt her;  
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/forbundsstyret/protokoller/  
 
Habilitetsvurdering; 
• Er det forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan 

antas å svekke, vedkommendes upartiskhet/objektive 
vurderingsevne?  

• Er det forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik 
at vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne er 
svekket?  

 
Ingen saksfremlegg. 

WTN47/18 Orienteringssaker 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN48/18 Konstituering av komitéer 
Komitéene er konstituert mellom styrets møter og inkluderes i 
referatet. 
 
Ingen saksfremlegg! 
 

WTN49/18 Temamøter, organisasjonsnormer og forventningsavklaring 
Styret tar en forventningsavklaring ifm temamøter og oppdaterte 
organisasjonsnormer med belysing av kritiske elementer, samt 
informasjon om MS Teams. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN50/18 Innføring av arrangementsplan 
Ny arrangementsplan skal innføres og ansvar ifm denne fordeles 
innad i styret og komitéer. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN51/18 Langtidsplan, innsatsområder 
Langtidsplanen for tingperioden skal gjennomgås for identifisering 
av konkrete oppgaver og fordeling av disse i fortsettelse av 
arbeidet som er gjort siden tinget. 
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Se saksfremlegg! 
 

WTN52/18 Registrering av kurs 
Administrasjonen fikk melding forrige tingperiode om at 
registrering av kursdeltakere fra seksjonen skulle ordnes registrert 
i NIFs system IKU (idrettskurs). Dette er ikke fullført fra seksjonens 
side og styret skal finne løsning for vedtak og gjennomføring. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN53/18 Brudd på krav tilknyttet coachlisens 
Reglene for brudd på coachlisens er ikke i tråd med tingvedtatte 
sanksjoner for forbundet og må endres for å oppfylle dette. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN54/18 Dommerutdanning, utvikling, og praksis for internasjonal 
aktivitet 
Det er kommet flere saker fra dommerkomitéene ifm 
planleggingen av neste års aktiviteter og budsjett, samt 
avklaringer vedr. komitéens mandat. Styret tar stilling til sakene 
samlet. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN55/18 Klubbenes plikt til å utdanne og stille med dommere 
Styret skal ta stilling til dommerkomitéens ønske om krav til 
klubbene om å måtte stille med et minimum antall dommere per 
antall utøvere. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN56/18 Rutiner, oppgaver og arrangøravtale for stevner 
Det skal vedtas nye rutiner og ansvar for klubbene ifm innføring av 
ny arrangementsplan, samt endringer og tillegg til kommende 
arrangøravtale. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN57/18 Honorar og rutiner for stevneleder 
Dagens rammer for honorar til stevneleder skal justeres. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN58/18 Økonomirapporter 
Styreleder og dommerkomitéleder har ønsker ifm oppfølging av 
økonomi som styret må ta stilling til. 
 
Se saksfremlegg! 
 

WTN59/18 Komitéoppgaver til bestilling fra styret 
Styret skal bestille arbeid fra komitéene sine for bidrag til 
planlegging og budsjettarbeid i perioden som kommer. 
 
Se saksfremlegg! 
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WTN59/18 Bekreftelse av møteplan 

Møteplan for tingperioden må ferdigstilles og vedtas. 
 
Se saksvedlegg! 
 

WTN56/18 Eventuelt 
 
Benyttes til å ta opp saker møtet mener bør fremmes til neste 
møte, eller som kan vedtas uten saksfremlegg og dokumentasjon. 

  
 

 

 


