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Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og medlem av World Taekwondo Federation (WTF) 

  
PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 02 – 08/10 

 
STED:  Quality Airport Hotell 
DATO/ÅR: 13. september 2008 
 
DELTAKERE:   
Seksjonsleder Tore Johansen  
Styremedlem Lillian Fossum Referent 
Styremedlem Jessica B. Stenholm  
Styremedlem Odd Arne Ostuft  
   
IKKE TILSTEDE:   
Nestleder Stig Ove Ness  
Varamedlem Sissel Rasmussen  
Varamedlem Khalique A. Rana  
Administrasjonen Robert Hamara  

 
 
 

SAK 2008-03 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER 
1. Godkjenning av dommer-og arrangement komitéer 
2. TaekoPlan (kurs og sette av penger.) 
3. Stevner 2009 (Regionale,NC og NM.) 
4. Div. 

 
Protokoll fra møte nr 1, 31. mai 2008 ble godkjent 
 
 

SAK 2008-04  GODKJENNING AV DOMMERKOMMITE 
 
 Leder Jessica Stenholm la fram følgende list for godkjenning 

 
Vedtak 08/02   

 Godkjent dommerkomitee for perioden 2008-2010: 
Leder Jessica B. Stenholm, Oslo  
3 medlemmer  

• Janne Viddal; NTNUI Midt-Norge  
• Johnny Ødeving, Oslo 
• Jarle Rygh Nesodden  

Sekretær  
• Erling Svanberg Mytting Oslo  

2 varamedlemmer 
• Roar Kristoffersen Vågen, Vestlandet  
• Harald Hansen Tøyen 
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Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og medlem av World Taekwondo Federation (WTF) 

 
SAK 2008-05  TAEKOPLAN (kurs og sette av penger) 

 
 
 Noen må avvikle NC III, NC IV og NM i år og seksjonen må 

betale for dette arbeidet.  
 

 Bakgrunn 
o Vi må ha noen som tar seg av stevneavviklingen når det 

gjelder påmeldingslister, trekning og management av 
TaekoPlan på stevnene. 

o Det er ikke så mange som kan dette pr. Asle er det store 
Guru, mens Erling Svanberg Mytting, Terje Førsund og 
Janne Viddal har fått litt innføring. 

o Praksis har vært at avvikling av stevner har gått litt på 
omgang, og at det har blitt betalt med kr 3000,- pr 
stevne. Vi snakker her om ca 30-40 timer med arbeid 
som må gjøres, det har blitt noe mindre nå ifm at vi tok i 
bruk TaekoPlan, men det er fortsatt mye arbeid som noe 
må gjøre (og gjøre det korrekt første gangen) 

o I tillegg bør vi få avholdt et kurs iløpet av 
høsten/vinteren der flere kan lære seg systemet og vi kan 
få det i bruk på regionale stevner også. 

o Vi må sette av litt penger til å betalt for avviklingen og 
kurshonorar for et slikt kurs. 

 
Vedtak 08/03 Asle Fredriksen får tilbud om å avvikle NC III, NC IV og NM i år for kr 

3000,- pr stevne.  
 
 
 
SAK 2008-06  STEVNER 2009 (Reginale, NC og NM) 

 
 Fordelingen tas neste møte pga dataprobkmer 

 
 
 
SAK 2008-07  Diverse 

 
 Moss søknad om tilskudd til dan-seminar. 

 
Vedtak 08/04 Søknad avslått. De fleste klubber holder forskjellig seminarer i 

forbindelse med gradering. Dersom det skal gi tilskudd til dette 
arrangementet, vil seksjonen måtte gi tilskudd til alle. Dette er det 
ikke budsjett til.   

 
 
 Proforma vedtak angående stevnestøtte regionale stevner 

 
Vedtak 08/05 Bodø TKD og NTNUI skal få stevnestøtten de har krav på. Støtten 

er på kr 5 000,- pr stevne og stevnene har vært avholdt. 



 
 Side 3 av 4 
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 Proforma vedtak angående stevnestøtte II 
 
Vedtak 08/06 Mudo Namsos skal få stevnestøtten de har krav på. Støtten er på kr 

5 000,- pr stevne og stevnene ble avholdt 4. oktober d.å. 
 

 Proforma vedtak angående Fighter convention arrangement av 
stevne.  I Coca Cola Vallhall  8-10 mai 2009.  Dato for NC 
våren er satt og det er vanskelig å holde stevne så sent på 
vårparten. Det er litt bekymring fra styret om det vil bli for mye 
forstyrrelser for å holde et forsvarlig stevne. Søknad om stevne 
behandles samtidig med de andre søknadene. Endelig beslutning 
tas neste møte. 

 
 NC kontra Norges stevne. Det er sendt inn forslag på å gjøre om 

NC til Norges stevne. Dette for de det er mye administrasjon og 
en del ekstra kostnad rundt poeng beregning og premiering.  

 
Vedtak 08/07 Styret ønsker å beholde dagens ordningen med Norges Cup, da den 

fører til bedre fremmøte på alle stevner også de som ligger litt 
avsides. 

 
 Noen klubber har sendt inn forslag om å kutte ut ett NC 2 på 

våren, da det er mange internationale konkurranser i samme 
tidsrom.  

 
Vedtak 08/08 Styret ønsker ikke å redusere nasjonale stevner, men går heller inn 

for å styrke tilbudet til breddeutøverne ved å opprettholde samme 
antall stevner som i dag, samt ha flere regionale småstevner. 
 
 Give aways. Det er internasjonal kutyme å bytte for dommere å 

bytte give aways, men pr i dag har ikke seksjonen hatt noe. Tore 
har fått tilbud på laging av pin til 6,5 pr stk. + 1000. Slipsnål 
koster mellom 15 -18 pr stk. Vedtak på kjøp av give away  pin 
og slipsnål. Antall bestemmes etter hvert. 

  
 Det foreslås å innhente tilbud på konvoluttveske til PC til NM 

dommere. 
 

 Møteeplan for seksjonsstyret i tingperioden. Følgende møteplan 
vedtas: 

 
Vedtak 08/09 

 Lørdag 18.10.08 Nannestad ifm NC 4- 08 
 Torsdag 06.11.08 telefonmøte ang. årets taekwondoperson.  
 Torsdag 12.02.09 telefonmøte.  
 Fredag 24.04.09 i forbindelse med NC 2-09. 
 Seksjonsstyremøte august 09 felles. Dato kommer senere 
 Lørdag 23.10.09 ifm  NC 4 -09. 
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 Torsdag 05.11.09 telefonmøte,  
 Torsdag 18.02. 10 tlf møte seksjonsstyre møte NC 2 -10, 
 13.05.10 tlf møte. innstilling styre Forbundsting i Bergen 2010.  

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Seksjonsleder Tore Johansen 

 
 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Lillian Fossum 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Jessica Stenholm 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Odd Arne Ostuft 

 
 

 


