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Rerferat for Taekwondoseksjonen  
Tidspunkt:  Onsdag 4. september kl. 17:00-19:00 
Sted:  MS Teams 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold  
 
Forfall: 

Nestleder Gro Rishovd Miøen 
Medlem Paul Strømmen 

 
  

WTN08/19 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte 
samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Møtet er varslet via e-post. Styret vurderte sin habilitet ifm sakslisten. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 0819 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile. 
 

WTN09/19 Orienteringssaker 
 

• ETU toppidrettssamarbeid 
• Medlemssystem 
• Økonomi 
• Dommerskjorter 

 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 0919 
Styret tar orienteringene til etterretning.  
 

WTN10/19 Styrets sammensetning/arbeidsoppgaver 
Det ble gjort en gjennomgang av styrets sammensetning og arbeidsfordeling. 
Det forelå innstilling til ny vararepresentant inn i styret for godkjenning i 
forbundsstyret. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 1019 

Leder Gitte Ruud Østhus 
Medlem Knut Olav Brecke 
Medlem Reidun Toft 
Varamedlem Mia Landsem 
Ungdomskomité Eirik Bjercke 
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Eirik Bjercke fra Enebakk IF Taekwondo og forbundets ungdomskomité tas 
inn i seksjonsstyret som varamedlem under forutsetning av godkjenning i 
forbundsstyret. 
 
Mia Landsem og Eirik Bjercke i vararollen inkluderes i styrets normale drift, 
møter og arbeidsoppgaver for bedring av kapasitet i seksjonen. Kombinert 
skal de bidra i oppfølging av arrangørklubber, vilkår for unge 
konkurranseutøvere, fagseminarer, kommunikasjon og utarbeiding av code 
of conduct med fokus på sosiale medier. 
 

WTN11/19 Revidert budsjett 2019 
 
Styret gjennomgikk, og sørget for justeringer, av seksjonens budsjett, etter at 
fullstendige økonomirapporter er levert fra NIF. Oppgaven ble påbegynt i 
Teams og fullført i møtet. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 1119 
Revidert budsjett for 2019 er godkjent. Bruken av aktivitetsmidler 2019 
forvaltes gjennom tilskuddsordning til klubbene likt øvrige seksjoner. For 
2020 ønsker man å etablere arrangementspakker klubbene kan søke på og 
gjennomføre. Mia, med eventuell støtte fra Eirik, definerer forslag til pakker 
klubbene kan søke på basert på tilskuddsbeløp fra seksjonen. Mia 
rapporterer tilbake til neste seksjonsmøte med forslag.  
 

WTN12/19 Code of conduct 
Det er tidligere diskutert opprettelsen av en code of conduct for seksjonen 
bl.a. med fokus på sosiale medier. Innholdet i dokumentet skulle bestemmes 
for å kunne sette i gang produksjon. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 1219 
Mia Landsem tar hovedansvar på forslag til innhold i en code of conduct, 
samt alternativer for varslingskanaler og leverandører for foredrag til 
klubbene i seksjonen. Mia rapporterer status til neste styremøte, og det er 
forventet at andre styremedlemmer også bidrar ved behov, etter forespørsel 
fra Mia. 
 

WTN13/19 Stevnesøknader 
Arrangementssjefen har fremmet forslag om ordning for søknad om, og 
tildeling av stevner. Søknadsfristen gikk ut 1. september og administrasjonen 
leverte sin anbefaling for tildeling, samt utsettelse av søknadsfristen. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 1319 
NM 2019 arrangeres av samarbeid mellom Tøyen TKD, Elvebyen TKD, 
Keum Gang TKD St. Hanshaugen og Øvre Romerike Budosenter. 
 
Grong Kampsportklubb er tildelt Midt-Norsk-stevne. Knut Olav Brecke følger 
opp Borgen IL ifm tilbud om å benytte klubbens fasiliteter for stevner. Man 
ønsker å inkludere klubben i arrangeringen av et stevne i forkant for 
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opplæring mot eget arrangement. Forslag til klubben er å delta under 
arrangeringen av stevne på Apalløkka 28. september eller NM på Oppsal 
Arena. 
 
Det ble nevnt at Grorud Taekwondoklubb potensielt er interessert i å 
arrangere NM 2020, men seksjonen etterlyser skriftlig søknad og kontaktes 
av styret ifm dette. 
 
Søknadsfristen for å arrangere stevner utsettes til 1. desember. 
 
Seksjonen etterlyser oppskrifter til arrangørklubber fra 
arrangementsavdelingen for å bidra til enklere samarbeid som arrangører. 
 

WTN14/19 Forbundets organisering og påvirkning WT internasjonalt 
Seksjonsstyret forberedte innspill til forbundsstyremøtet 6./7. september ifm 
arbeidet med ny organisasjonsmodell mot forbundstinget 2020. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 1419 
Seksjonsleder snakker med hele seksjonen bak seg under forbundsstyrets 
møte ifm omorganisering, og bekymringene for at WT internasjonalt vil sette 
WT i Norge under administrasjon dersom man eksempelvis ikke er garantert 
representasjon i forbundsstyret og presidentskap. 
 

WTN15/19 Redusering av vektpress (UK) 
 
Forbundsstyret har oversendt sak fra Ungdomskomitéen ifm vekpress og to 
foreslåtte løsninger for reduksjon av dette. 
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 1519 
Seksjonen følger allerede de to ønskene fra ungdomskomitéen, men 
identifiserer fortsatt utfordringer med vektpress. Mia og Gitte undersøker 
muligheten for virkemidler gjennom invitasjoner, påmeldingsløsninger og 
kontrollveiing i klubbene før stevner. Eirik brukes som kontaktperson mot 
ungdomskomitéen og inkluderes i arbeidet ved behov og ledig kapasitet. 
 

WTN16/19 Elektroniske vedtak siden forrige møte 
 
Styret gjorde en felles gjennomgang av elektroniske vedtak siden forrige 
møte for inkludering i referatet. 
 
Styret har fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 1619.1 angående arrangementsplan (22.02.2019) 
Seksjonen ønsker forbundsstyrets opprinnelige vedtak FS47/17 opphevet. 
Tidligere modell gjeninnføres, men seksjonen pålegges å samarbeide med 
NKF Adm og dommerkomiteene om tiltak for å bedre økonomien og 
profesjonalisere organiseringen, med utgangspunkt i den ikke uttømmende 
listen med foreslåtte tiltak. 
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Vedtak 1619.2 arrangørklubb NM og Nordisk (18.02.2019)  
Seksjonsstyret godkjenner Tong Ir til arrangør av NM og Oslo 
Taekwondoklubb til Nordisk. 

Seksjonen bør se på mulighetene til å støtte noe ang. transport fra de 3 
andre regionene til Trondheim for NM. 

Nordisk i Oslo betyr at flere fra de nordiske landene har anledning til å 
komme da transportkostnader blir noe lavere. Stevnet skal tilrettelegge best 
mulig for alle deltagerlandene og ikke bare vertsnasjonen. 

Vedtak 1619.3 Foreløpig budsjett 2019 (13.02.2019)  
Seksjonsstyret har vedtatt et foreløpig budsjett i lys av manglende tall fra 
idrettens regnskapskontor. Budsjettet er i balanse innenfor tingvedtatt 
ramme, og leveres til godkjenning av forbundsstyret. 
 

WTN17/19 Eventuelt 
 
Benyttes til å ta opp saker møtet mener bør fremmes til neste møte, eller 
som kan vedtas uten saksfremlegg og dokumentasjon. 

  
 


