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REFERAT – STYREMØTE i JUJUTSU – NR. 09 –  2014/2016 

 
Sted: Comfort Runway Hotel, Gardermoen 

Tid: Lørdag 13. februar kl. 13:00-16:00 

  

  

DELTAKERE: 

Styreleder Terje Kårstad 

Nestleder Anne Søvik  

Styremedlem Leif Gunnar Økland  

Varamedlem Unni Stangnes  

Observatør/gjest Anna Knudsen 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (GS) Trond Søvik (referent) 

Medlemskonsulent Daniel Sønstevold 

 

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE: 

Styremedlem Rune S. Henrichsen 

Styremedlem Elizabeth Diaz  

Varamedlem Ottar Vassenden 

 

Møtet var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede tilstede. 

 

Godkjenning av innkalling, referat og saksliste: 

 
 Innkallingen ble enstemmig godkjent, GS ble valgt som referent.  

 Det var ingen saker til evt. Sakslisten ble enstemmig godkjent.  

 E-post møte gjennomført 10. desember vedr. Oslo JJKs søknad om seksjonsleir/treningsseminar, jf. 

http://kampsport.no/jujutsu/treningsseminar-med-alain-sailly/ Rapport fra tiltaket må innsendes etter gjennomføring. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 42 

Oslo JJK tildeles kr. 18.000 til støtte for seksjonsleiren. 

 

 

Rapporterings/orienteringssaker: 
 

Saksnr. Sak 

O-18  Info fra adm. 

 

Status i.f.t. vedtatte plan for hovedområder: 
 Terminliste konkurranser og dommerkurs – 2015: Haugesund Open og Ne waza dommerkurs og seminar (Oslo) 

terminlistefestet og gjennomført. Kristiansand Open ble avlyst. NM avholdt 24. okt. i Kristiansand. Oslo 

Invitational ble gjennomført 5. des.  

 Treningsleir/konkurransefrie tiltak – 2015: Selvforsvarsseminar gjennomført 30.-31. januar -15 (Oslo), seksjonsleir 

gjennomført 18.-19. april -15 (Stavanger) – 2016: seksjonsleir/seminarer gjennomført 29.-30. jan. (Oslo), 

selvforsvarsseminar gjennomført 12.-13. febr. (Oslo) for 3. år på rad. 

 Tilskuddsordning – Frist første søkerunde; 1. april, behandlet på styremøtet 9. mai -15.  Frist andre søkerunde; 1. 

okt., behandlet på styremøtet 10. okt. -15. Vedtatte frister for søknadsordning for seksjonsleir og 

forhåndsgodkjenning av stevner er innarbeidet i skjemaer og info på nettsidene.  

 Særidrettslig utdanning/utvikling – Møte avholdt 21. mai -15.  

 Særidrettslig profilering/rekruttering – Profilmateriell ligger på http://kampsport.no/jujutsu/markedsforing/ 

Spørreundersøkelse til ungdom i seksjonen er gjennomført. Det er gjennomført møte med seksjonens 

stilartsorganisasjoner 18. nov. 2015. Rekrutteringsarbeid ved engasjement av rekrutteringshjelper er delvis i gang  

 Klubbutvikling – Det er berammet kurs for kandidater fra seksjonene 1.-3. april -16. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 43 

Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.  

  

http://kampsport.no/jujutsu/treningsseminar-med-alain-sailly/
http://kampsport.no/jujutsu/markedsforing/
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O-20  Info fra forbundsstyret 

Seksjonsleder orienterte om relevante forhold fra siste forbundsstyremøte, jf. 

http://kampsport.no/forbund/dokumenter-og-skjemaer/protokoller-og-referater/forbundsstyret-og-tinget/  

 

NKF har fått godkjent eget tillegg til NIFs barneidrettsbestemmelser, jf. http://kampsport.no/wp-

content/uploads/2015/07/NKF-barneidrettsbestemmelser.pdf .  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 44 

Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Stevnekomiteen bes om å vurdere evt. konsekvenser for 

stevnegjennomføring i.f.t. klasser/alder utifra barneidrettsbestemmelsene. 

 

O-21  Møte med og rapportering fra komiteer/oppnevnte 

Rapporter fra fagkomiteene (dommer-, teknisk- og utdanningskomite) forelå til styrets orientering.  

Stevnekomiteen var representert på møtet og redegjorde for sin virksomhet, herunder om mulighet for ny  

oppvisningskonkurransegren i samarbeid med JJN. Her er det fortsatt avklaringer som må foretas i.f.t.  

spørsmålsstillinger som Leif Gunnar fremførte på møtet. 

Terminlisten ble gjennomgått og adm. orienterte om muligheten for innleie av spesialister til å bistå med  

Profesjonell stevnegjennomføring ved bruk av SportData SET Online systemet. 

 

Det ble orientert om bruk av inspirasjons-/konkurransekurs som virkemiddel for å få opp aktivitetsnivået i  

seksjonen. Anna Knudsen redegjorde og tok imot innspill fra styret. Det settes vilkår til klubber om å avholde  

klubbkonkurranser og/eller delta på seksjonens stevner. 

 

Tanken om et selvforsvarsutvalg/stilartsråd for å ta hånd om det årlige selvforsvarsseminaret ble ikke  

realitetsbehandlet. Krav Maga Norge og Ju Jitsu Norge (JJN) kan utfordres til å finne kandidater. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 45 

Seksjonsstyret tar orienteringen fra komitéene til etterretning. Nytt konkurranseutvalg oppnevnes bestående av  

Anna Knudsen og Christoffer Forsberg for å utvikle grunnlaget for høyere konkurranseaktivitet i seksjonen.  

Stevnekomiteen (Leif Gunnar + Unni) skal avklare snarest med JJN (Per Eyvind + Rune) spørsmålsstillinger  

i.f.t. å kunne tilby supplerende konkurranseopplegg i seksjonen basert på JJNs oppvisningskonsept.  

 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

28  Økonomi og forbundsting 
Årsregnskap for 2015 forelå til behandling. Det var ingen innspill/spørsmål til det avgitte regnskap. Styreleder 

presenterte forslag til budsjett 2016 basert på evt. innspill fra fagkomiteer/utvalg. 

 

Søknad fra Stavanger JJK om seksjonsleir til høsten ble behandlet. Styreleder var inhabil i saken og trådte ut av 

møtet under behandlingen.  

 

GS har utsendt info om forberedelser til forbundstinget. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 

Vedtak 46 

Årsregnskapet for 2015 godkjennes. Søknaden om seksjonsleir fra Stavanger JJK godkjennes med støttebeløp på 

kr. 18.000 forutsatt 3 instruktører (12.000 ved 2 stk.). Budsjett 2016 godkjennes med endringer foretatt i møtet, 

inkl. støtte til klubber som deltar på tinget og ekskl. SportData kostnader på regionale stevner når arrangørklubb 

får påmeldingsinntektene. Dommerkomitéen får et rammebudsjett på samme nivå som før + 5% som skal benyttes 

primært med tanke på norske forhold. Komitéene må utarbeide tingrapporter som skal inngå i seksjonsstyrets 

rapport til forbundstinget senest innen 1. april. Adm. tilskriver komitéene. 

 

 

_______________________________________ 

Terje Kårstad 

 

_______________________________________ 

Leif Gunnar Økland 

_______________________________________ 

Anne Søvik 

 

_______________________________________ 

Unni Stangnes 

http://kampsport.no/forbund/dokumenter-og-skjemaer/protokoller-og-referater/forbundsstyret-og-tinget/
http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/NKF-barneidrettsbestemmelser.pdf
http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/NKF-barneidrettsbestemmelser.pdf
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