PROTOKOLL – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 1 – ÅR 2009/2010
STED:
DATO/ÅR:
DELTAKERE:

JJS SAK 01

Ullevål Stadion, Oslo
Lørdag 22. august kl. 10.15 – 15.00
Åshild Stenevik
Eva Andersson
Bernt Dahl
Kim Taraldsen
Terje Kårstad
Anne Søvik
Torgeir Fredly
Kurt Jarle Niltveit

Tilstede
Tilstede
Meldt avbud
Tilstede
Meldt avbud
Tilstede
Meldt avbud
Tilstede

GODKJENNE SAKLISTE


JJS SAK 02

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Sportskonsulent NKF

Ingen bemerkninger

ØKONOMI
Styreleder gikk gjennom siste økonomirapport.
- Kim bemerker at Kick Karate og Ju jitsu ennå ikke har mottatt støtte for
sommer- og seksjonsleir, vedtak jj 57, protokoll 12 - 2006-2008.
- Det er ført kr. 10501 ,- på post 30120 Aktivitetsområde Nord. Seksjonen
kjenner ikke til at det er satt i gang noen aktiviteter i dette området.

Ansvar:

Kurt sjekker med Ann i forhold til utbetalinger til klubbene som ble vedtatt i
forrige styreperiode og hva grunnlaget for føring på post 30120 er.
-

JJS SAK 03

Pr. i dag har Styret ikke mottatt en konkret forespørsel fra DK angående evt.
deltakelse på German Open vi avventer derfor behandling av denne saken.

POST/ORIENTERING
•

Norway Open gikk av staben lørdag 14. juni. Det deltok 39, 4 par deltok
i duo og resten i fight. Det deltok utøvere fra Danmark og Sverige og en
dommer fra Østerrike. Spesielt hyggelig var det at verdens- og
europamester Anders Lauritsen fra Danmark deltok. Det var mange bra
kamper og beste utøver gikk velfortjent til Lauritsen.

•

Kick Karate og Ju jitsu Klubb sin sommer- og seksjonsleir gikk av staben
helgen 26. – 29. juni. Tilbakemeldingene fra dem som deltok er bra, men
det var noe lavere oppmøte i forhold til i fjor.

•

RM 2 som var planlagt under sommer- og seksjonsleir ble avlyst pga
bare 4 påmeldte.
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•

Fredag 11. juli fikk Norge sin første World B-lisensierte dommer: Hans
Petter Skolsegg. Kvalifiseringen og eksamen ble avlagt under JJIF sin
sommerleir.

•

Kurt informerte om NKF sitt felles ledermøte som avholdes 12 og 13.
september. Etter ledermøtet er det satt av tid til at alle seksjonsstyrene
kan ha styremøter.

Ansvar:

Åshild sender info til alle i seksjonsstyret om at de må meldes seg på ledermøte
og at det blir styremøte på lørdag fra kl. 13 – 17.

JJS SAK 04

SAMARBEIDSFORMER I STYRET
Følgende retningslinjer blir gjeldende for denne styreperioden: :
• Referater godkjennes pr mail ved at møtedeltakerne sender mail hvor de
aktivt bekrefter at de godkjenner referatet.
• Merknader sendes til referatskriver som retter i referatet og sender dette
ut på nytt til hele styret.
• Standard merknadsfrist for møteprotokoll settes til: 7 dager.
• Vedtak trer i kraft fra den dagen det er vedtatt.
• Referat/protokollskriving går på rundgang innad i styret.
• Det bør ikke gå mer enn en uke mellom hver gang styrets medlemmer
leser mail.
• Dersom man reiser bort og blir utilgjengelig i over en uke meldes dette
fra til leder.
• Styrets medlemmer er forpliktet til å opptre lojalt overfor styret. Dette vil
si: - Styrets medlemmer skal ikke fortelle om styrets vedtak før
møtereferatet er godkjent, med mindre annet er bestemt av styret.
Eva påpeker at det må tilstrebes å ikke missbruke utsending av fellesmail
innad i styret. Dersom en sak ikke er relevant for hele styret er det ikke
nødvendig å sette hele styret på til eller kopilisten.

JJS SAK 05

ANSVARSFORDELING I STYRET
Fordeling av ansvarsoppgaver i styret:
Økonomiansvarlig:
– styret foreslår å forespørre Terje Kårstad om han kan påta seg denne
oppgaven.
Webansvarlig:
Det ble i forrige styreperiode vedtatt at Stevnekomiteen (SK) skulle få tilgang til
å legge ut på www.kampsport.no, ref: vedtak JJ 52, protokoll 11 -2006 -2008.
I tillegg har Kurt anledning til å legge ut og dette oppfatter seksjonsstyret som
tilstrekkelig med personer som har tillegg til å legge ut på hjemmesidene.

JJS SAK 06

KOMITEER

Vedtak JJ 01

Hans Petter Skolsegg forespørres om å fortsette som leder for DK.
Kjartan Gifford forespørres om å fortsette som medlem i DK.
Styret hører med Hans Petter hvem han kan ønsker som siste medlem i DK.
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Vedtak JJ 02

Heidi Rønne forespørres om å fortsette som leder for SK.
Unni Stangnes forespørres om hun vil fortsette som medlem av SK.
Angående flere medlemmer i SK foreslås det å spørre Arendal, Stavanger og
Tønsberg om de har aktuelle kandidater.
Valg av TK avventer til etter Ledermøte for Jujutsu.

JJS SAK 07

MÅL OG STRATEGIER FOR STYREPERIODEN.
Punktene fra NKF sin langtidsplan som var tatt med i sakslisten ble sett på. Flere
av punktene går på hele NKF og det ble startet en diskusjon i forhold til hva som
er viktig for seksjonen. Seksjonen skal arbeide for klubbene og det ble videre
stilt spørsmålet om hva klubbene i seksjonen ønsker at seksjonen skal gjøre for
dem. Det ble reist ønske om å prøve å få kartlagt dette for bedre å kunne sett ned
mål og strategi som svarer til klubbenes forventninger i forhold til seksjonens
arbeid. .
Følgende tiltak ble satt ned som ønsket gjennomført:
- Nytt Ledermøte for Jujutsu som har som mål å kartlegge hva klubbene ønsker
at seksjonen skal gjøre for dem. Hvilke aktiviteter ønsker klubbene at seksjonen
skal sette i gang? Hva ønsker klubbene at seksjonen skal gjøre for dem?
- Felles jujutsu leir som har som mål å samle alle jujutsu klubbene og stilene i
Norge. Dette foreslås å gjøres ved f.esk å invitere hver hovedinstruktør til å
avholde en trening.

JJS SAK 08

LEDERMØTE FOR JUJUTSU
Det er ønske å avholde nytt leder møte for jujutsu helgen 24. – 26. oktober.
Det blir diskutert om hvor vidt det er forsvarlig å opprettholde at møtet er gratis
for deltakerne. I fjor fikk vi dekket store deler av møtet via post 3, men det er
varslet at dette ikke kan forventes i år.

Vedtak JJ 03

Grunnet høye kostnader vi det bli en egenandel på kr. 500,- pr. klubb for å delta
på dette møtet. Uten om denne egenandelen bekoster seksjonen reise og opphold
for en deltaker pr. klubb og servering for evt. flere deltakere fra samme klubb.
Klubber som opplever det som vanskelig å betale denne egenandelen oppfordres
til å søke om støtte av seksjonen.

Ansvar:

Kurt sjekker om det er mulig å få rimelig hotell på Gardermoen og på
Olympiatoppen helgen 24. – 26. oktober.
Ref. sak 07 er det ønske at dette Ledermøtet skal hjelpe seksjonen til å kartlegge
hva klubbene ønsker at seksjonen skal gjøre for dem. På forrige Ledermøte ble
det avsluttet med et noe kort men konstruktiv gruppearbeid. Det er ønske å ha
flere slike gruppearbeid og diskusjoner for å få flere konkrete tilbakemeldinger
til seksjonen. Målet med gruppearbeidene bør være å få frem hva klubbene vil
og det bør settes ned noen spørsmål til gruppearbeidene som tar sikte på å få
fram dette.

Ansvar:

Hver og en i seksjonsstyret for i oppgave til neste møte å sette ned 5 spørsmål
som kan stilles til deltakerne på ledermøtet.
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Av øvrig program er det ønsket at Kurt tar en gjennomgang av hvem
administrasjonen er og hvilke oppgaver de utfører og kan utføre for klubbene.
President Trond Berg inviteres som gjest på møtet.

JJS SAK 09

NORWAY OPEN 2008
Seksjonen har mottatt forslag fra Raik Tietze, med positive kommentarer fra
Heidi Rønne og Hans Petter Skolsegg, om å flytte Norway Open både i forhold
til sted og tid. Forslaget ble diskutert og Kurt informerer om hvilke oppgaver
han kan bidra med for et slikt arrangement. Kim nevner at Judo Forbundet har en
egen konteiner med matter som vi kan forespørre om å låne for å avholde
stevnet.

Vedtak JJ 04

Seksjonsstyret ønsker å prøve å avholde Norway Open 2009 i Oslo.
Raik har foreslått å flytte stevnet til 7. mars. Det er ingen innsigelser mot dette så
sant det er mulig å skaffe hall til denne datoen.

Ansvar:

Kurt sjekker og bestiller hall.
Åshild informerer SK og DK om denne avgjørelsen.
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MØTEPLAN
Utsatt til neste møte.
Neste seksjonsmøte lørdag 13. september etter felles ledermøte. .

JJS SAK 11

EVENTUELT
-

Ingen bemerkninger.

Møte avsluttes ca. kl. 1500.
Referent: Åshild Stenevik
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