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

  

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

 

STED: Telefonmøte fra kl 22:00 – 22:35 
DATO/ÅR: 24. september 2009 
 
DELTAKERE:   
Seksjonsleder Tore Johansen  
Nestleder Stig Ove Ness ikke med i sak 2009-45 
Styremedlem Odd Arne Ostuft  
Styremedlem Lillian Fossum  
Styremedlem Jessica B. Stenholm Ikke med i sak 2009-45 
Varamedlem Sissel Rasmussen  
Administrasjonen Kurt-Jarle Niltveit  
   
IKKE MED:   
Varamedlem Khalique A. Rana  

 

 
 

SAK 2009-44 INNSTILLING OM ADM.FORFØYNING 

• Saken gjelder [anonymisert] som på NC III i Moss, søndag 20. 
september 2009, mistet besinnelsen som coach ved å gå inn på 
matten og slo til kampdommer, samt veltet to bord i sekretariatet 
med premier og pc-utstyr. Premiene ble ødelagte, mens pc-utstyret 
ikke kom til skade. 

• Dommerrapport fra stevnets dommerleder ble også fremlagt for 
styret. 

• Hendelsen er dokumentert med videoopptak og bilder fra stevnet 

• Hendelsen er omtalt i media, gjennom Moss Avis. 
 

Vedtak 09/34   

� [anonymisert] ilegges en adm.forføyning på 3 måneder gjeldene fra 

og med vedtaksdato 24. September 2009. Forføyningen består i 

utelukkelse (ikke delta eller ha offisielle funksjoner) fra all 

Taekwondo arrangement i regi av NKF i perioden 

� Seksjonsstyret ber Forbundsstyret vedta en anmeldelse av 

[anonymisert] og bringe den inn for NIF’s domsutvalg. 

� [anonymisert] anmeldes for brudd på NIF’s lov §11-2, bokstavene 

A, B og H. Seksjonsstyret ber om at det ilegges straff etter NIF’s lov 

§11-5, bokstavene B, C, D, F og G. Som skjerpende omstendigheter 

vil vi bemerke at [anonymisert] selv er dommer og at det var mange 

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

SAK 2009-45  WTF SHOW - OSLO 
  

� Den Koreanske Ambassaden og Korea National Tourism 
Organization i samarbeid med Oslo Taekwondo Klubb arrangerer 
tirsdag 6. oktober et Taekwondo show på Sentrum Scene. 

� Pris for å komme inn på showet er kr 125,- pr person. 
Vedtak 09/35   

� Seksjonsstyret vedtar og kjøpe billetter til de av medlemmene i 

seksjonsstyret som ønsker å delta på Taekwondo showet. 

 

SAK 2009-46  TAEKOPLAN KURS I OSLO 
  

� Helgen 2. til 4. oktober arrangerer seksjonen et stevnelederseminar i 
Oslo med bl.a. Ronald Sens fra Taekoplan. 

� Målet med seminaret er å utdanne personer som kan være 
stevneledere på regionale og nasjonale stevner og som kan bruke 
Taekoplan ifm dette. 

� Det er kommet inn en søknad fra Morgan Nygaard om få støtte til 
reise og opphold ifm seminaret. 

Vedtak 09/36   

� Seksjonsstyret vedtar at det fra hver landsdel kan delta inn til 2 

personer på seminaret, der seksjonen dekker reiser og opphold for 

disse. 

� Morgan Nygaard utpekes som deltager fra Nord-Norge. 

 
 

SAK 2009-47  VM-KØBENHAVN, FELLESMØTE MED FS 
  

� Samtidig som det skal avholdes seksjonsstyremøte i København ifm 
VM, var det også klanlagt fra FS og avholde et fellesmøte mellom 
FS og seksjonen. 

� Jujutsu-seksjonen har sagt seg villig til å bytte møtedato med 
Taekwondo-seksjonen, slik at Taekwondo-seksjonen får møte med 
FS 5. og 6. mars 2010 

� Når det gjelder seksjonsmøte i København, blir dette avholdt på 
fredag 16. og lørdag 17. oktober. Spesielt er lørdag en god da, da 
Norge denne dagen ikke har noen deltagere med. 

� Det ordnes med reise for de enkelte fra fredag til søndag, gjennom 
Kurt-Jarle.  

� Jessica og Tore reiser ned før for blant annet å delta på WTF’s GA 
tirsdag 13. okt. 

 
_______________________________________ 
Seksjonsleder Tore Johansen 

 
_______________________________________ 
Nestleder Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Lillian Fossum 

 
_______________________________________ 
Styremedlem Jessica Stenholm 

 
_______________________________________ 
Varamedlem Sissel Rasmussen 

 
 
 

 


