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REFERAT – STYREMØTE i JUJUTSU – NR. 08 –  2014/2016 

 
Sted: Tlf. møte 

Tid: Mandag 30. nov. kl. 19:00-20:15 

Neste møte: Lørdag 13. februar kl. 13:00 (e. seminaret) 

   

DELTAKERE: 

Styreleder Terje Kårstad 

Nestleder Anne Søvik  

Styremedlem Leif Gunnar Økland  

Styremedlem Elizabeth Diaz  

Varamedlem Unni Stangnes  

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (GS) Trond Søvik (referent) 

 

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE: 

Styremedlem Rune S. Henrichsen 

Varamedlem Ottar Vassenden 

 

Møtet var beslutningsdyktig med 5 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.  

 

Rapporterings/orienteringssaker: 
 

Saksnr. Sak 

O-18  Info fra adm. 

- Status i.f.t. vedtatte plan for hovedområder (2015-2016): 
 Terminliste konkurranser og dommerkurs – Haugesund Open og Ne waza dommerkurs og seminar (Oslo) 

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

Invitational er berammet 5. des. som seksjonsgodkjent arrangement og innlagt i terminlisten. Dommerkurs i Bergen 

avholdt ultimo november. 

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

gjennomført 18.-19. april -15 (Stavanger), selvforsvarsseminar (Fight Safe) berammet 12.-13. febr. 2016. 

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

behandlet på styremøtet 10. okt. 

 Særidrettslig utdanning/utvikling – Møte avholdt 21. mai. Dropbox mappe opprettet 15. sept. Referat fra møtet er 

etterlyst. 

 Særidrettslig profilering/rekruttering – Profilmateriell ligger på nettet. Spørreundersøkelse til ungdom i seksjonen 

er gjennomført. Det er gjennomført møte med seksjonens stilartsorganisasjoner 18. nov. hvor det ble sett på 

nærmere involvering og samhandling for å oppnå felles mål. 

Konsept for oppvisningskonkurranser fra JJN kan gjøres stilartsnøytralt og innføres som tilbud til hele seksjonen.  

Rekrutteringsarbeid ved engasjement av rekrutteringshjelper er utlyst via adm. på bakgrunn av tildelte midler fra 

forbundsstyret, jf. http://kampsport.no/jujutsu/ekstrajobb-innen-jujutsu-seksjonen/ .  

 Klubbutvikling – Har kandidater til NIFs skolering som foreløpig ikke har latt seg gjennomføre 

 

- Oslo JJK er avklart i.f.t. institutt problematikk. 

 

- På brukerkurset i SportData stevnegjennomføring på Comfort Runway (Gardermoen) lørdag 31. okt. deltok 

følgende fra jujutsu: Leif Gunnar Økland og Halvor Moe 

 

- Uformelt møte ble avholdt under NM for å se nærmere på rekruttering til konkurranser. Rapport fra 

initiativtakere ble fremlagt.   

 

- Forespørsel til seksjonsleder om seksjonsleir over nyttår. I kriteriene for tilskudd 1.april og 1.oktober er det 

nevnt sommerleir, svartbelteleir o.l., men forespørsler/søknader utenom fristene må behandles særskilt.  

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige  
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Vedtak 39: 

Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning og vil se nærmere på evt. formalisering av 

selvforsvarsutvalg/stilartsråd og konkurranseutvalg på neste møte sammen med øvrige komitéer.  

Styret ga signaler i.f.t. forespørsel om seksjonsleir som styreleder kan videreformidle til søker hvor det åpnes for 

seksjonsleir på alminnelige vilkår. Det settes en frist til 1. nov. m.t.p. søknad om arrangørstøtte for påfølgende 

år (fra 2017) til seksjonsleir og konkurranser i seksjonens regi. For 2016 må søknad sendes innen 15. jan. Adm. 

utsender info om vedtaket til klubbene. 
 

 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

26  Økonomi  
Regnskap pr. oktober 2015 foreligger. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige  

 

Vedtak 40: 

Regnskapet pr. oktober tas til etterretning.  
 

27  Hvordan øke deltakelsen på seksjonsmøte/forbundsting? 
Forbundstinget avholdes 4.-5. juni neste år. Dette er forbundets høyeste organ og møteplass for klubbene. Det er 

ønskelig med større deltakelse fra seksjonens medlemsklubber. 

 

For å stimulere til dette kan det benyttes økonomiske virkemidler. GS orienterte om forslag som skal opp til 

forbundsstyrebehandling som inkluderer at seksjonen gir reisestøtte til én delegat pr. klubb (uavhengig av antall 

delegater) på kr. 1.000,- . Av andre virkemidler ble det foreslått å invitere stilartsgruppene til å ha 

årsmøte/medlemsmøte før seksjonsmøtet på forbundstinget. I tillegg kan oppdraget for rekrutteringspersonell 

utvides til også å ringe medlemsklubbene og informere om seksjonsmøtet/tinget. Egne FaceBook grupper pr. 

seksjon med konkurranse mellom disse kan også benyttes. 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige  

 

Vedtak 41: 

Seksjonsstyret ønsker å prøve en miks av de tiltak som styret diskuterte for å styrke deltakelsen på 

seksjonsmøtet/tinget neste år. 

 

 

_______________________________________ 

Terje Kårstad 

 

_______________________________________ 

Leif Gunnar Økland 

 

_______________________________________ 

Unni Stangnes 

 

 

_______________________________________ 

Anne Søvik 

 

_______________________________________ 

Elizabeth Diaz 

 

 

 


