
Vedtekter 
Lov for Traditional Taekwondo Union stiftet 26. juni 1996, vedtatt den 24. juni 1997 med 

senere endringer senest av 30. juni 2017. 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Traditional Taekwondo Union. 

§ 2 Formål og virkemidler 

Foreningens formål er å fremme taekwondo som tradisjonell og allsidig kampkunst.  

Traditional Taekwondo Union er en moderne organisasjon som fremmer en taekwondo i 

utvikling, men som er basert på solide røtter og en grunntanke om å fremme fysisk og mental 

helse samt etiske verdier. Formålet søkes nådd ved i samarbeid med medlemmene arrangering 

av ulike aktiviteter, kvalitetssikring av instruktører og utvikling av taekwondo som 

kampkunst. 

Traditional Taekwondo Union er en stilartsorganisasjon åpen for alle som ønsker å praktisere 

taekwondo i den retning som foreningen fremmer. Formålet søkes nådd gjennom at 

foreningen organiserer aktiviteter, utdanner instruktører, bidrar til samhold mellom 

medlemmene og samarbeider med andre – det være seg idrettslag, nasjonale eller 

internasjonale forbund, andre stilartsorganisasjoner eller andre. 

§ 3 Juridisk person. 

Traditional Taekwondo Union er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig 

og begrenset ansvar for gjeld. 

§ 4 Medlemmer 

Klubber/lag/foreninger eller virksomheter som har taekwondo som aktivitetstilbud kan opptas 

som medlem av foreningen etter at søknad om medlemskap er godkjent av styret og at begge 

parter har signert gjensidig kontrakt. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes 

fra den dag kontingenten er betalt. 

I tillegg kan generalforsamlingen utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret. 

Æresmedlemmer kan være personer som har gjort en særlig innsats for foreningen eller 

foreningens formål. 

Æresmedlemmer har samme rettigheter som andre medlemmer, betaler ikke kontingent og 

kan melde seg ut av foreningen dersom de ønsker det (deres status som æresmedlem vil da 

opphøre). 

For æresmedlemmer regnes medlemskapet fra den dato generalforsamlingen fatter vedtak om 

det. 

§ 5 Sanksjoner 

Styret kan vedta ulike sanksjoner ovenfor medlemmene dersom medlemmet eller de som har 

handlet på vegne av disse foretar: 



- Brudd på foreningens vedtekter 

- Brudd på eller manglende oppfølging av pålegg fattet av foreningens styre eller 

undergrupper i henhold til gitte fullmakter 

- Handlinger som er i strid med de verdier og holdninger som foreningen søker å 

fremme. 

Eksempler på slike handlinger kan være voldsbruk, synlig beruselse ved TTU-arrangement, 

krenkende eller sjikanerende omtale av foreningen, dets medlemmer eller de som engasjerer 

seg i dens drift. 

Styret kan iverksette følgende sanksjonshandlinger: 

- Irettesettelse ved mindre alvorlige hendelser eller som en første reaksjon på forholdet 

- En måneds suspensjon ved alvorlige hendelser 

- Eksklusjon ved vesentlig mislighold av medlemsforpliktelsene  

Ved sanksjonstilfeller skal det angjeldende medlem varsles om at styret vurderer å iverksette 

sanksjoner, og gis en to ukers frist på å komme med skriftlige bemerkninger. Dersom styret 

ikke mottar noen bemerkninger, kan vedtak i saken fattes på bakgrunn av de foreliggende 

opplysninger. 

Avgjørelse i sanksjonssak skal begrunnes, og de involverte parter skal skriftlig gjøres kjent 

med dette. Sanksjonssaker kan overprøves av ordinært generalforsamling. Ved anmodning om 

overprøving skal denne være styret i hende senest 4 uker før generalforsamlingen, jfr § 8. 

I den grad sanksjonsberettigede hendelser skjer i underliggende organisasjonsledd, kan 

foreningen pålegge de underliggende ledd å iverksette reaksjoner på forholdet. Dersom TTU’s 

sanksjonsbestemmelser i slike tilfeller kommer i konflikt med underliggende ledds pålagte 

straffebestemmelser fra nasjonale idrettsforbund, går sistnevnte foran. 

§ 6 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis. Medlemmer som 

skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes 

som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent er betalt. 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.  

Tillitsvalgt kan videre motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  

Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett og 

regnskap. 

§ 8 Generalforsamling 

Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes hvert år innen utgangen 

av juni måned. 

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene 

eller ved kunngjøring på foreningens webside. Forslag som skal behandles på 



generalforsamlingen må være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamlingen. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før 

generalforsamlingen. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. 

Foreningens styre avgjør om også andre skal ha adgang til generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

Generalforsamlingen kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 

3/4 av de fremmøtte stemmeberettigede krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse 

med vedtak om godkjenning av saksliste. 

§ 9 Representasjon og stemmerett på generalforsamlingen 

På generalforsamlingen kan medlemmene stille med følgende antall representanter: 

Medlemmer som er klubber/lag/foreninger eller virksomheter med: 

- opp til 50 medlemmer eller kunder: 1 representant 

- fra 51 til 100 medlemmer eller kunder: 2 representanter 

- over 100 medlemmer eller kunder: 3 representanter 

- æresmedlemmer representerer seg selv 

Alle representanter har en stemme. 

§ 10 Ledelse av generalforsamlingen 

Generalforsamlingen ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren trenger ikke være medlem av 

foreningen. 

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver 

Generalforsamlingen skal: 

1. Behandle foreningens årsmelding 

2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent 

5. Vedta budsjett 

6. Velge: 

a. President og visepresident 

b. 4 styremedlemmer benevnt styremedlem 1, 2, 3 og 4 

c. 2 varamedlemmer benevnt varamedlem 1 og 2. 

d. Revisor 

e. Kontrollkomite 

f. Valgkomite bestående av 2 medlemmer og en vara 

Styret er valgt til en periode på to år. President og visepresident er på valg annethvert år med 

president i partallsår og visepresident i oddetallsår. Styremedlemmer og varamedlemmer er på 

valg i partalls- eller oddetallsår avhengig av vervets nummerrekkefølge. 

President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer av styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlige valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 

stemmeantall. 



§ 12 Stemmegivning på generalforsamlingen 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår 

skriftlig hvis noen av de stemmeberettigede krever det. Bare foreslåtte kandidater kan føres 

opp på stemmeseddelen. 

Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall 

forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler 

som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater 

enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses ikke avgitt. Når et valg foregår 

enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas 

bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, kontrollkomiteen eller når minst en tredel 

av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinær 

generalforsamling med minst 14 dagers varsel. 

§ 14 Styret 

Traditional Taekwondo Union ledes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom 

generalforsamlingene. 

Styret skal: 

- Iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser 

- Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi 

- Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse 

- Representere foreningen utad  

Foreningen tegnes av de personer som styret gir fullmakt til. 

Styret skal holde møte når presidenten bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene 

krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes 

med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

§ 15 Grupper/avdelinger 

Traditional Taekwondo Union skal ha en teknisk komité (eldsteråd) med ansvar for den 

filosofiske og idrettsfaglige utvikling. Dette innebærer hovedansvar for retningslinjer for 

graderinger, treningsinnhold og instruktørutdanning. 

Den tekniske komité er foreningens taekwondo-faglige tyngdepunkt, og dette skal gjenspeiles 

gjennom det faglige nivået til gruppens leder og medlemmer. Den tekniske komité kan selv 

organisere seg med undergrupper. 

Styret bestemmer opprettelsen av eventuelle andre avdelinger/grupper og hvordan disse skal 

organiseres og ledes, jf § 13 punkt c).  



For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og 

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets 

godkjennelse, jf § 13 bokstav c. 

§ 16 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 

generalforsamling etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer. Vedtektsendringer kan ikke ha tilbakevirkende kraft og trer i kraft umiddelbart. 

§ 17 Oppløsning. Sammenslutning. Deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. 

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det skal velges et 

avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 

avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Ved oppløsning 

tilfaller foreningens eiendeler et ideelt formål bestemt av generalforsamlingen. Beslutning om 

formal følger samme prosedyre som oppløsning. Sammenslutning med andre foreninger eller 

deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og 

nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om 

vedtektsendring (§ 17). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for 

sammenslutningen/delingen som generalforsamlingen skal stemme over. Ved 

sammenslutning eller deling skal et innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 


