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

  
PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 07 – 08/10 

 
STED:  Gyldenløv Hotell, Kongsberg 
DATO/ÅR: 25. april 2009, 20:45 – 22:30 
 
DELTAKERE:   
Seksjonsleder Tore Johansen  
Nestleder Stig Ove Ness  
Styremedlem Odd Arne Ostuft  
   
IKKE MED:   
Styremedlem Lillian Fossum Meldt forfall – Spansk Open 
Styremedlem Jessica B. Stenholm Meldt forfall – Jobb 
Varamedlem Sissel Rasmussen Meldt forfall – Sykemeldt 
Varamedlem Khalique A. Rana Meldt forfall 

 
 
 

SAK 2009-32 SPONSORARBEID 
 Tore har vært i samtaler med H4Y AS – Health 4 you, angående 

mulig inntektskilde og sponsorarbeid for seksjonen og klubbene. 
 H4Y tilbyr at klubbene gjennom seksjonen tilbyr salg av 

helsekost, i utgangspunktet Omega 3.  
 Seksjonen og klubbene vil så få en hvis prosentandel tilbake av 

salget til deling. Det skal ikke være noe forpliktelser på 
slagsvolum per år. 

 
 Tore jobber også videre med en eventuelt annen sponsorpartner 

i Trondheim. 
 
  

SAK 2009-33  STEVNEGODTGJØRELSE, PRESSISERING 
  
 Seksjonsstyret har fått tilbakemelding på sak 2009-29 og vedtak 

09/20. Der administrasjonen ber om en presisering når det 
gjelder feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser 

Vedtak 09/20*   
 Stevneleder, utpekt av seksjonen får kr 5 000,- pr stevner 
 Dommerleder før kr 2 000,- pr stevne. 
 Honoraret gjelder kun for NC og NM stevner og inkluderer 

feriepenger. 
 Arbeidsgiveravgift og eventuelle pensjonskostnader, hvis en 

jobber over 20% i året kommer i tillegg, som utgift for 
seksjonen. 
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SAK 2009-34  FORSLAG FRA SPORTSKONSULENTEN 
 

 Alle seksjonene har fått 4 forslag til vurdering. 
o Stevnetilskudd pr klubb 
o Stevnepriser, felles pris for deltagelse på alle type 

stevner 
o Endring av dommerhonorar, overgang til opptjening av 

poeng som kan brukes til internasjonale dommerreiser 
og studieturer. 

o Krav til klubber om å stille dommere til stevner, ev bøter 
hvis ikke 

Vedtak 09/25 
 Seksjonsstyret har gjennom telefonmøte, e-post og styremøte 

behandlet de 4 innkommende forslagene og kan ikke finne å 
støtte noen av dem. 

 Det må være opp til hver seksjon og seksjonsstyre med 
underliggende komiteer og forvalte, organisere og gjennomføre 
seksjonens arbeid, herunder budsjett, stevneavvikling og 
dommerutdanning. 

 Felles regler og inngriping i seksjonens arbeid, vil føre til at 
seksjonen og underliggende komiteer kan legge ned sitt arbeid. 

 
 
SAK 2009-35 KJØP AV UTSTYR TIL STEVNER REGIONALT OG 

NASJONALT 
 

 Seksjonens matter er nå veldig slitt. Det er nå nesten ikke mulig 
å få lagt ut 3 kampområder, der det ikke oppstår farlige hull i 
matteområdet. Nye supplerende matter må derfor skaffes. 

 Oslo Taekwondo Klubb har ev en del matter, som er lik 
seksjonens matter til salg. Tilbud oversendes fra OTK. 

 
 Det er behov for innkjøp av PC, kasser, læret, prosjektorer ev 

annet nødvendig utstyr til regionale og nasjonale stevner. 
 Etter forespørsel til Gen.sek Trond Søvik kan seksjonen bruke 

deler av post 3 midlene til regionale stevner til også å kjøpe inn 
utstyr for å kunne avvikle stevnene regionalt. 

 
Vedtak 09/26 

 Seksjonsstyret går inn for å kjøpe utstyr for å oppgradere og 
forbedre stevneavviklingen på de regionale stevnen, samt 
supplere utstyret til de nasjonale stevnene. 

 Dette gjelder PC, prosjektore, læret, kasser, poengsystem m.m. 
 Kostnadene fordeles over post 3 midler til regionale stevner og 

over prosjekt 30040 utstyr. 
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SAK 2009-36  STEVNEAVVIKLINGSKURS 
 

 Det er behov for å få avviklet et stevneaviklingskurs, slik at flere 
kan bruke Taekoplan og avvikle stevner i regionene og 
nasjonalt. 

 Ronald Sens, Taekoplan er villig til å holde et innføringskurs i 
Norge, og sammen med Asle Fredriksen og Terje Førsund bør 
de kunne lage et stevneavviklingskurs  over en helg – fredag til 
søndag 

Vedtak 09/27 
 Seksjonen ved arrangementskomiteen avholder et 

stevneavviklingskurs 
 Ronald Sens fra Taekoplan inviteres til kurset på seksjonens 

regning. 
 Seksjonen dekker i utgangspunktet fly og hotell for 2 personer 

fra hver region (Nord, Midt, Vest og Øst). Ev flere kan avtales 
nærmere, når en ser totalkostnaden på kurset. 

 
 
SAK 2009-37  UTLYSNING AV STEVNER FOR 2010 
 

 Stevner både nasjonalt, dvs 4 NC og NM og regionale helst 2 pr 
region for 2010 utlyses nå. 

 Arrangementskomiteen har en stevnebok som er snart klar og de 
vil også ta seg av alle henvendelser som gjelder søknadene til 
stevnene. 

 Stevnene skal også fremover følges opp av 
arrangementskomiteen, slik at alle blir like bra og at en kan 
trekke med seg erfaringer fra et stevne til neste. 

Vedtak 09/28 
 Stevner for 2010 utslyses snarest med søknadsfrist 1. juli 2009. 
 Arrangementskomiteen kommer tilbake til seksjonsstyret med 

forslag til tildeling av stevner. 
 Banketten ifm NM skal være selvfinansierende, seksjonsstyret vil 

kreve å få se dokumentasjon på utgiftene opp mot prisen på 
banketten. Ev vil for stort overskudd gi avkortning i 
stevnestøtten. 

 
 
SAK 2009-38  POLITIATTEST - DOMMERE 
 

 Det er krav om at alle trenere, oppmenn m.m som har kontakt 
eller ansvarsforhold med mindreårige skal ha Politi attest. 

 Seksjonsstyret ønsker også at alle dommere innefor, seksjonen 
viser frem eller får bekreftelse fra sin klubb på at de har en slik 
attest. 

Vedtak 09/29 
 Seksjonsstyret krever at alle dommere skal levere politiattest 

eller bekreftelse fra egen klubb, ved den som har ansvaret i 
klubben, på at vedkommende dommer har en plettfri politiattest. 
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 Seksjonsstyret sammen med administrasjonen vil utpeke en 
person som får avsvaret for å følge opp dette og holde oversikte 
over at alle dommere har vist en plettfri politiattest til forbundet 
eller egen klubb. 

 
 
 
_______________________________________ 
Seksjonsleder Tore Johansen 

 
_______________________________________ 
Nestleder Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Odd Arne Ostuft 

 
 

  
 


