REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 01– 2010/12
Sted:
Tid:

Rica Hotell Gardermoen, Oslo
11.09.2010 kl. 13:00 – 16:00

Neste møte:

21.10.2010 Tlf. møte

DELTAKERE:
Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Terje Kårstad
Eva Andersson
Anne Søvik
Ivar Kjerstad
Arne Martinsen
Olav Kvitastein
Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS), referent

Trond A. Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Sportskonsulent

Bjørn Solberg

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•
•
•

Godkjenne innkalling
Innkallingen pr. 17.08.10, oppdatert saksliste på ny NKF mal 08.09.10, ble enstemmig godkjent.
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Noen saker ble meldt til eventuelt. Saklisten ble enstemmig godkjent med disse.
Godkjenne siste møtereferat og signere denne
Dette er første styremøte i denne tingperioden.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-1

• Norway Open
Seksjonsleder orienterte. Dette mesterskapet ble kansellert p.g.a. få påmeldte.
• Medlemsantall i klubbene/seksjonen
Seksjonsleder viste til at Idrettsregistreringen for 2009 viste alarmerende tall for jujutsu med
1.503 medlemskap. NKF mister grentilskudd i størrelsesorden 800.000,- dersom man
kommer under 1.500 medlemskap. Tall fra NKFs medlemssystem så langt viser imidlertid
oppgang, men dette må ikke få bli noen hvilepute. Adm. har igangsatt et
rekrutteringsprosjekt med, i første omgang, kartlegging av jujutsu (og ninjutsu) klubber som
står utenfor NKF. Dette arbeidet skal avstemmes underveis med seksjonsstyret i høst.
- Seksjonsstyret ba om å få seg forelagt en klubbstyreliste fra adm.
• Stevneavviklingskurs for NM arrangør
Det er kommet forespørsel fra arr.klubb om å få stevneavviklingskurs fra jujutsu seksjonen.
GS kunne orientere om at stevneavviklingskurs inngår i fellesdriftens kurstilbud. Klubben
kan derfor henvises til utv.konsulent Martin Kitel i adm.

O-2

O-3

Frist

Ansvar

Høsten

GS

Snarest

GS

Snarest

Ivar

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

1

1

• Møteplan
Møteplan for tingperioden må utarbeides. Seksjonsstyret fattet følgende;
1

2

Vedtak (enstemmig):
Seksjonsleder utarbeider forslag til møteplan sammen med GS som behandles av
seksjonsstyret pr. e-post. Møteplanen utsendes sammen med referatet.

Snarest

Terje +
GS

Snarest

Elizabeth

Snarest

Arne

• Nedsetting av fagkomiteer
Dommerkomite, stevnekomite og teknisk komite skal nedsettes i.h.t. NKFs
organisasjonshåndbok. Seksjonsstyret fattet følgende;
2

3

Vedtak (enstemmig):
Stevnekomite innstilles med følgende medlemmer som konstituerer seg selv;
Elizabeth Diaz, Unni Stangnes og Terje Rød
Etterskrift; Terje Rød takket nei, Heidi Rønne og Leif GunnarØkland inngår i.h.t.
e-post avklaring.
Dommerkomite innstilles med følgende medlemmer som konstituerer seg selv;
Hans Petter Skolsegg, Kjartan Gifford og Åshild Stenevik
•

Økonomi
• Regnskap pr. juli

Seksjonsleder orienterte om den økonomiske situasjon for seksjonen så langt.
P.g.a. avlysningen av Norway Open viser regnskapet noe bedre driftsresultat enn
Budsjettert. Imidlertid står det mye ubrukte aktivitetsmidler (post 3 midler) igjen.
3

4

Vedtak (enstemmig):
Regnskapet pr. juli tas til etterretning. Seksjonsleder forestår økonomioppfølgingen som hovedansvarlig inntil videre.

Terje

• Hovedinstruktørsamling
Denne ble avlyst i våres og spørsmålet er om den skal forsøkes gjennomført på
nytt. Seksjonsstyret behandlet saken og fattet følgende;
4

5

Vedtak (enstemmig):
Det tas sikte på å gjennomføre hovedinstruktørsamlingen i februar 2011,
muligens i NKFs nye toppidrettslokaler. Samlingen organiseres som et prosjekt
under ledelse av Eva med Elizabeth som sparringspartner/medhjelper. I
prosjektplanen medtas oppnevnelse av Teknisk komite som sak.

Snarest

Eva +
Elizabeth

Snarest

Anne +
Olav

Løpende

Olav +
Anne

Neste
møte

Terje

• Aktivitetsmidler (post 3 midler) i 2010
Seksjonsleder utfordret styret til å se nærmere på innretningen av de ubrukte
aktivitetsmidlene i.f.t. gjeldende kriterier. Seksjonsstyret diskuterte saken og fattet
følgende;
5

6

Vedtak (enstemmig):
- Det avsettes kr. 50.000,- til tilskuddsordning for klubbene. Utlysningstekst
med søknadsskjema innenfor kriteriene må utarbeides. Anne får
hovedansvaret for dette sammen med Olav.
- Lavterskel konkurranseprosjekt ved Thorvald fortsetter med bistand fra styret
ved Olav som hovedansvarlig med bistand fra Anne.
- Prosjekt Hovedinstruktørsamling kan inngå med kostnader som løper i år (jf.
sak 4).
•

Nye stilarter/klubber inn i seksjonen?

GS fikk orientere om at NKF på forbundsstyre- og ledermøtenivå senere
sannsynligvis vil ta opp til behandling hvilken plass selvforsvar skal ha i
forbundet og hvordan dette skal organiseres. Dette som en følge av søknaden fra
klubb som trener Keysi Fighting Method (KFM). Skal NKF organisere
selvforsvarsaktiviteter som ikke (ennå) er definert som ”martial art” eller
idrettsgren/kampsportgren og i så fall på hvilken måte skal dette organiseres?
Egen seksjon/utvalg elelr innenfor eksisterende seksjon? Ønsker jujutsu seksjonen
å ta faglig ansvar via sin seksjon?
6

Vedtak (enstemmig):
2

Av tidsmessige hensyn ble saken om nye stilarter/klubber inn i seksjonen kun
introdusert og vil bli lagt opp til realitetsbehandling på neste møte.
7

• Refusjon av flybilletter
Seksjonsleder orienterte om meldt refusjonskrav i.f.m. det avlyste Norway Open.
Fra adm. er det meldt at stevneinvitasjonene er justert med følgende tilleggstekst;
”Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre
forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for
eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse med stevnet.”

For Norway Open sin del fremkom ikke slik tekst og seksjonsstyret fattet på
denne bakgrunn følgende;
7

Vedtak:
Refusjonskravet innvilges som et engangstilfelle p.g.a. manglende forbehold fra
NKFs side i stevneinvitasjonen.

Snarest

Terje

Eventuelt:
Saksnr.

Sak

8

8

9

Frist

Ansvar

Neste
møte

Terje +
Ivar
GS

• Spørsmål vedr. toppidrett og web
Det ble stilt spørsmål til ulike forhold som vedrører toppidretten, bl.a. hvem som
var landslagstrener for duo og fighting, hvorfor ikke åpne internasjonale stevner
lå i terminlisten. I tillegg ble det forespurt og kommentert elementer som gjelder
NKFs nye nettsider. GS svarte at det ikke er engasjert noen landslagstrener for
jujutsu pr. d.d. på grunn av manglende rekruttering og stevnedeltakelse. Imidlertid
kan man kvalifisere seg til offisielle stevner. Sportssjefen engasjerer personlige
trenere som coacher ved int. representasjon og evt. som trenere på samlinger. Man
får da dekket alle utgifter i den sammenheng. Sportssjefen skal også utlegge
åpne int. stevner i terminlisten, så dette vil bli effektuert. Når det gjelder
websidene er forbundet i en overgangssfase hvor adm. tar med seg innspillene om
oppdatering av lenker og utvikle egne statiske seksjonssider. Det ble også vist til
misnøye fra klubb i.f.t. innregistrering av jujutsu medlemmer som GS ikke kjente
til. Seksjonsstyret fattet følgende:
Vedtak:
Sportssjefen innkalles til neste seksjonsstyremøte for å redegjøre for status for
jujutsu. Ivar får i oppgave å føre tilsyn med stevneutleggingen på terminlisten.
Adm. bes om å fremlegge tallgrunnlaget for Sentrum Kampsport Senter samt ant.
instruktører i jujutsu klubbene med og uten utdanning.
• Innmeldte saker til neste seksjonsstyremøte
Følgende saker ble innmeldt;
- Årsplan
- Medlemsutvikling
- Økonomi
- Prosjekt hovedinstruktørsamling (jf. sak 4)
- Toppidrett ved sportssjef
- Selvforsvar/nye stilarter repr. ved KFM (jf. sak 6)
- Markedsføring av jujutsu (brosjyrer)?

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Arne Martinsen

_______________________________________
Eva Andersson

_______________________________________
Olav Kvitastein

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Elizabeth Diaz

_______________________________________
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Ivar Kjerstad
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