
Protokoll fra seksjonsmøtet for ITF-seksjonen, 05.06.21 
 

 

Åpning 

 

Seksjonsleder Per Christian Garnæs åpnet møtet og ønsket alle 

velkommen. Det ble deretter gitt praktiske opplysninger. 

 

Sak 1:  

Konstituering 

 

▪ De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 102 antall 

stemmeberettigede og 16 observatører ved møtestart. 

▪ Innkallingen ble godkjent. 

▪ Sakliste ble godkjent. 

▪ Forretningsorden ble godkjent. 

▪ Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Line Gulbrandsen (Værnes 

NTN Taekwon-do klubb). 

▪ Som protokollfører(e) ble følgende valgt; Anne Hofmo Bjølgerud 

▪ Tellekorps ble ikke valgt (digital opptelling; tellekorps velges kun 

ved behov/tekniske problemer). 

▪ Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt; 

Geir Olav Hågensli (Oppdal Taekwon-do Klubb) og Anette Krokaas 

Frois (Asker NTN Taekwon-do klubb). 

 

Ingen hadde ordet i saken. 

 

Sak 2: 

Behandle 

revidert 

regnskap 

 

Seksjonens regnskap ble behandlet.  

Regnskapet ble tatt til etterretning. 

     Ingen hadde ordet i saken. 

 

Sak 3:  

Innkomne saker 

 

Det var ingen innkomne saker til behandling. 

     

Sak 4:  

Behandle 

langtidsplan og 

langtidsbudsjett 

 

      Langtidsplan for forbundet med seksjoner og klubber foreligger til  

      behandling på forbundstinget.  

 

      Langtidsplanen ble tatt til etterretning. 

 

      Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert. 

 

      Langtidsbudsjettet ble tatt til etterretning. 

 

      Ingen hadde ordet i saken. 

 

Sak 5: 

Valg 

 

Valg av seksjonsstyre; 

 

▪ Som seksjonsleder ble Per Christian Garnæs (Asker NTN Taekwon-

do klubb) innstilt enstemmig (akklamasjon). 

▪ Som nestleder ble Line Gulbrandsen (Værnes NTN Taekwon-do 

klubb) innstilt enstemmig (akklamasjon). 
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▪ Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt enstemmig 

(akklamasjon); 

 

     Martin K. Nielsen (Christiania Taekwon-do klubb)   

     Camilla M. Rolstad (Oslo Øst Taekwon-do klubb)   

     Geir Olav Hågensli (Oppdal Taekwon-do klubb) 

 

▪ Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt enstemmig 

(akklamasjon); 

 

                Torgeir Haukebø (Molde Taekwon-do klubb)   

                Linn Margareth Johansen (Harstad Taekwon-do klubb) 

 

Valg av representant til forbundsstyret 

 

▪ Som representant til forbundsstyret ble følgende innstilt enstemmig 

(akklamasjon); 

 

     Per Chr. Garnæs (Asker NTN Taekwon-do klubb) 

 

Valg av valgkomité; 

 

▪ Som leder ble Vegard Iversen (Bergen NTN Taekwon-do klubb) 

valgt enstemmig (akklamasjon). 

▪ Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt enstemmig 

(akklamasjon); 

     Andrea Bjarvin (Tønsberg NTN Taekwon-do klubb)    

     Sturle Halleraker (Sotra NTN Taekwon-do klubb) 

▪ Som varamedlem ble følgende valgt enstemmig (akklamasjon); 

     Miodrag Gajinov (Asker NTN Taekwon-do klubb) 

 

     Ingen hadde ordet i saken. 

 

 

Avslutning 

 

Styreleder fikk ordet og takket for deltakelse og fortsatt tillit. 

 

 

 

 

Protokollskriver sign.        

 

 

Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 
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