Protokoll for Jujutsuseksjonen
Sted: Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Tidspunkt: den 6. november klokken 10:00 – 12:30
Tilstede: Styreleder: Rolf Magne Larsen Nestleder: Karine Tofsland Styremedlem: Leif
Gunnar Økland, Lillian Maurstad og Morten Venberget Fra administrasjonen: Daniel
Sønstevold
Fraværende: Anne Søvik og Ottar Vassenden

Sak
JUS

Tittel og orientering

15/16

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat
Innkalling, saksliste, samt referat fra forrige møte ble godkjent.

16/16

Kort orientering om igangværende prosesser
Styret ble orientert om igangværende prosesser og potensielle kommende saker
ifm dette.
Styret tar orienteringen til etterretning.

17/16

Prioriteringer for perioden
Seksjonsstyret videreførte arbeidet med prioriteringsplanen som ble påbegynt
ved forrige styremøte og ledermøte.
Styret vedtok mål om å øke deltakelsen på henholdsvis NM, andre stevner
tilknyttet seksjonen og seksjonens selvforsvarsseminar med 10% ila første år, og
25% ila andre år. Prioriteringsplan oppdateres og legges i Google Drive med
versjonshåndtering.

18/16

Behandling av Post 3 søknader og klubbstøtte
Første søknadsrunde via elektronisk søkeskjema er foretatt med adm.
innstilling innenfor en ramme på kr. 21.706.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt slik den foreligger.

19/16

Evaluering av søknadssystem
Den nye ordningen var gjenstand for evaluering og evt. endringer.
Styret har ingen forslag til endringer slik ordningen foreligger med informasjon og
beskrivelser. Adm. bes om å gi styret tilgang til søknadsskjemaet i sin helhet for
videre vurdering.

20/16

Budsjett 2017
Regnskap per september 2016 ble gjennomgått og hovedlinjer for neste års
budsjett ble diskutert.
Seksjonsstyret tok regnskapet til etteretning og ba administrasjonen om å sette
opp et forslag til neste møte hvor følgende elementer hensyntas:
• Reduksjon ved fravær av ting i 2017
• Rammer for regionalt stevnetilskudd likt 2016
• Rammer for NM/nasjonale stevner likt 2017 med hensyn til lokasjon
• Økning av internasjonale stevner (inkl. dommere) med hensyn til 2016
• Reduksjon i stevne/arr. utvikling ifm reduksjon i potensielle tiltak
• Økning av ramme for trenerutvikling med hensyn til årlig økning i deltakelse
• Rammer for dommerutvikling likt 2016
• 30.000 avsettes til stevneutstyr som dedikerte pc/printere og lignende.

21/16

Komiteer
Seksjonsstyret skulle behandle oppnevning av fagkomité for dommere og
arrangementer etter vedtak fra forrige styremøte.
Administrasjonen presenterte alle potensielle kandidater, både sittende og
forespurte gjennom både direkte kontakt og utlysning. Det var også kommet epost
fra DK i forkant av møtet ifm sammensetning av komitéen. Henvendelsen ble
gjennomgått på møtet. Følgende komitéer ble oppnevnt.
Arrangements/stevnekomité:
Leder: Karine Tofsland (Tønsberg JJK)
Medlem: Unni Stangnes (Trondheim JJK)
Medlem: Leif Gunnar Økland (Haugesund JJK)
Medlem: Mads Lohne (Gracie JJ Halden)
Medlem: Max Dronin Høili (Oslo Kampsportklubb)
Dommerkomité:
Leder: Kjartan Gifford (Kristiansand JJK)
Medlem: Ellen Stuvik (Haugesund JJK)
Medlem: Margaret Aase (Kristiansand JJK)
Medlem: Per-Eirik Hillestad (Bergen Vest Kampsportklubb)
Varamedlem: Hans Petter Skolsegg (Romerike JJK)

22/16

Stevner 2017
Seksjonsstyret skulle behandle innkomne søknader på forhåndsgodkjenning av
stevner for 2017. Det var søkt om forhåndsgodkjenning til dekning av
dommerkostnader og premier ved Haugesund Open 2017 og Oslo Open 2017.
Styret vedtok å innvilge begge søknader.

23/16

Møteplan
AU og adm. bes om å legge inn møteplanen for tingperioden i outlook kalender
samt i Google Drive for fortløpende justeringer.

24/16

Eventuelt
DK med uttak til VM
Styret ble orientert om kontakt fra DK angående uttak til VM i polen og et
potensielt behov for økt budsjett ifm oppdateringskurs for internasjonale dommere.
Kjartan Gifford som reisende dommer blir bedt om å sende styret en skriftlig
forespørsel med et kostnadsoverslag.
Styret tok orienteringen til etteretning.
Komité for internasjonalt arbeid
Styreleder Rolf Magne Larsen informerte møtet om henvendelse fra presidenten
om en potensiell internasjonal komité under forbundsstyret. Rolf Magne er ønsket
som medlem og ønsket styrets aksept. Komitéen er foreløpig ikke nedsatt og
medlemsskap avhenger av dette.
Styret vedtok at Rolf Magne Larsen er godkjent som medlem av en komité for
internasjonalt arbeid på vegne av seksjonen og stiller seg positive til saken.

