REFERAT – STYREMØTE i JUJUTSU – NR. 06 – 2014/2016

Neste møte:

Quality Airport Hotel, Gardermoen
Lørdag 5. sept. kl. 13:00-16:00
Lørdag 10. okt. kl. 13:00-16:00

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Terje Kårstad
Anne Søvik
Leif Gunnar Økland
Elizabeth Diaz
Unni Stangnes

Sted:
Tid:

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.
Referat fra siste styremøter er godkjent pr. epost og ble bekreftet ved signering på møtet.
Det var ingen saker til evt. Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak
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Info fra adm.
- Status i.f.t. vedtatte plan for hovedområder 2015:







Terminliste konkurranser og dommerkurs – Haugesund Open og Ne waza dommerkurs og seminar (Oslo)
terminlistefestet og gjennomført. Kristiansand Open ble avlyst.
Treningsleir/konkurransefrie tiltak – Selvforsvarsseminar gjennomført 30.-31. januar (Oslo), seksjonsleir
gjennomført 18.-19. april (Stavanger)
Tilskuddsordning – Frist første søkerunde; 1. april, behandlet på styremøtet 9. mai. Frist andre søkerunde; 1. okt.
Adm. har utlyst og purret i.f.t. dette, første gang 14. august.
Særidrettslig utdanning/utvikling – Møte avholdt 21. mai.
Særidrettslig profilering/rekruttering – Profilmateriell ligger på nettet og ble minnet om ved høstoppstart til alle
klubbene i fredagspostene. Spørreundersøkelse til ungdom i seksjonen er gjennomført, jf. sak 20.
Klubbutvikling – Sak behandlet, jf. vedtak 26;

-

Det ble utsendt info fra forrige styrereferat til alle komiteene 12. juni.

-

Utstyrsordningen fra Sparebankstiftelsen DNB; http://kampsport.no/forbund/tilsagn-pa-tilskudd-tilutstyrspakker/

-

Oslo JJK er under oppfølging fra adm. i.f.t. sin klubbdrift som skal tilfredsstille NIFs lover.

-

Adm. jobber med forslag til sanksjonsreglement for kampsportforbundet som gjelder faglige forhold som
ikke er hensiktsmessig å oversende til behandling i NIFs domsutvalg.

-

NIF skal ha en turné for å besøke klubber som er gode på ungdomsarbeid for å finne suksesshistorier.

-

NKF har inngått avtale med Nordic Choice som hovedleverandør av hotell- og konferansetjenester, jf.
http://kampsport.no/klubbdrift/medlemsfordeler/

1

-

Toppidrett innen NKF. Sportssjef Dag Jacobsen kom innom og orienterte om toppidrett relatert til jujutsu.
Det foreligger ingen utøvere på int.toppnivå i Norge i dag og dermed heller ikke noe
landslag/landslagstrener. Det er imidlertid et toppidrettsfaglig apparat innenfor forbundet som står klar til
å hjelpe ambisiøse utøvere som er villige til å trene langsiktig.

-

Møteplan ble gjennomgått.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 27:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.
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Info fra forbundsstyret
Seksjonsleder orienterte fra de to siste styremøtene. Det ble spesielt opplyst om at seksjonene nå har ansvaret
for å følge opp og ha kontakt med stilartsorganisasjonene innen seksjonen. Innenfor denne seksjonen gjelder
dette Ju jitsu Norge og Krav Maga Norge.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 28:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.
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Rapportering fra komiteer/oppnevnte
Det er opprettet egne Dropbox mapper for hver komite og alle komitemedlemmene har fått tilgang til disse.
Disse er fortsatt ikke tatt i bruk av DK eller TK og det forefinnes ingen referater fra møter eller rapporter til
seksjonsstyret siden sist. Komiteene må forberede seg på å avgi tingrapporter over nyttår i.f.m. forbundstinget
2016.
-

Dommerkomite
Det ble referert fra møte i forkant av styremøtet med DK-leder Kjartan Gifford hvor seksjonsleder og GS
deltok. Det ble bl.a. lagt vekt på å få til en bedre og tydeligere kommunikasjon og avklare økonomiske
forhold. For øvrig ble det også tatt opp norske regler, rekruttering av dommere, dommerkurs, NM, samt
forsterkning av DK.

-

Arrangementskomite
Samarbeider med DK i.f.t. NM 24. okt. og må styrke fokus på rekruttering og oppfølging av tekniske
stevnearrangører

-

Teknisk komite
Ingen spesielle aktiviteter, må innlegge graderingskriterier i Dropbox.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 28:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. DK forsterkes med nytt medlem Per-Eirik Hillestad. DK bes
om å gjennomgå reglene for å være dommer i Norge.

Diskusjons- og vedtakssaker:
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 Økonomi
Regnskap pr. juli 2015 forelå til behandling.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 29:
Regnskapet pr. juli tas til etterretning. Det tas sikte på å søke forbundsstyret om ekstra post 3 midler til tiltak for
engasjement av rekrutteringshjelper, jf. sak 22.

20

 Medlemsundersøkelsen 2014, res. for jujutsu
Det ble foretatt en gjennomgang av analyse som forelå i saksdokumentene. Det erkjennes at det er større
passivitet innen jujutsu enn i de øvrige kampsportene innen forbundet.
For øvrig ble det vist til kandidater fra spørreundersøkelsen innen seksjonen som har meldt sin interesse for å bli
klubbveileder for seksjonens medlemsklubber. Det er søkt om å få disse med i NIF sitt skoleringsprogram.
2

Fra spørreundersøkelsen på forbundets ledermøtet 4.-5. sept. og påfølgende gruppearbeid om styrearbeid
fremkom det også interessante funn som seksjonsstyret ønsker å se nærmere på.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 30:
Styret tar funnene fra undersøkelsene til etterretning. Styret vil se nærmere på styrearbeidsundersøkelsen på
neste styremøte.
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 Særidrettslig profilering
Hvordan skape mer samlet jujutsu identitet og oppslutning blant jujutsu klubbene i seksjonen? Og hva gjør
seksjonen i.f.t. Krav Maga klubbene? Dette var noen av spørsmålene styret diskuterte.
Hovedmål for forbundet er å drive rekrutteringsarbeid, særlig i.f.t. ungdom. Det skal dermed jobbes med å
rekruttere flere medlemmer i klubbene, flere klubber, flere stevnearrangører, flere konkurranseutøvere, flere
dommere og funksjonærer – og blant disse, gi plass til ungdom. Status for spørreundersøkelsen i.f.t. ungdom ble
fremlagt. Det var dessverre svært få besvarelser, noe som underbygger passiviteten nevnt under sak 20.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 31:
Seksjonsstyret ønsker å videreføre og utøke gradvis samlende tiltak innen seksjonens klubbmiljø på
selvforsvarssiden som er fellesnevner for både jujutsu og krav maga. Herunder organisere nytt
selvforsvarsseminar over nyttår med presentasjon av FightSafe. GS og Unni bes om å avklare dato med
kurslærer(e).
Videre ønsker styret å invitere stilartsledere til eget samarbeidsmøte samt jobbe for å få størst mulig oppslutning
til seksjonsmøtet på forbundstinget 2016. Dette kan være en arena for relasjonsbygging.
Det er også ønskelig å få underlagsinformasjon om JJNs konsept for oppvisningskonkurranse som muligens kan
benyttes som samlende faktor innen det norske jujutsu miljøet.
Ovennevnte følges opp på neste styremøte.
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 Rekrutteringsarbeid
Adm. har utarbeidet oversikt over klubber som står utenfor NKF jujutsu seksjonen.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 32:
Seksjonsstyret ønsker å headhunte fagpersoner innen seksjonen til oppsøkende arbeid og rekrutteringstiltak i.f.t.
utenforstående jujutsu og krav maga klubber. Det beregnes finansiert via post 3 midler med ekstra søknad til
forbundsstyret, jf. sak 19.

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Leif Gunnar Økland

_______________________________________
Elizabeth Diaz

_______________________________________
Unni Stangnes

3

