REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 10– 2010/12
Sted:
Tid:

Park Inn Airport Hotell, Gardermoen/Oslo
Lørdag 3. des. kl. 13:00-16:30

Neste møte:

11. februar 2012

DELTAKERE:
Seksjonsleder
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Invitert (tilstede på sak 54)

Terje Kårstad
Anne Søvik
Arne Martinsen
Olav Kvitastein
Elizabeth Diaz
Arild Rødahl

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS), referent

Trond A. Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Nestleder
Styremedlem
Sportskonsulent

Eva Andersson
Ivar Brøndbo Kjerstad
Bjørn Solberg

1

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
Godkjenne innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
En sak ble meldt til evt. Sakslisten ble godkjent.
Godkjenne referat
Referatet pr. 19. nov. er godkjent pr. e-post. Bekreftes ved signering på neste møte.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Oppfølging komiteer/prosjekter
Det innhentes info fra dommerkomite v/Åshild og stevnekomite v/Elizabeth
samt barnekonkurranseprosjektet til Thorvald.

O-29

Frist

Ansvar

årsslutt

Elizabeth
Anne

Besøk hos Malvik JJK
Arne orienterte fra sitt besøk i Malvik JJK. Det skal følges opp med tilbud om
klubbutvikling, barnekonkurransekurs, o.a.

Arne

Info fra kongepokalkomiteen
Det ble vist til referat. Det ser ut for at komiteen kommer i mål med en
rulleringsordning som hensyntar alle konkurransegrenene.
Info fra admin
GS orienterte om at det var kommet til enighet om samarbeidsavtale mellom
NKF og Ju Jitsu Norge (JJN).

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

53

Sak

Frist

Ansvar

Snarest

GS

15.01.12

GS

Økonomi/tilskudd
Seksjonsleder oppsummerte den økonomiske status og rammer i.f.t.
tilskuddsmidler. Det var søknadsfrist 1. des. for tilskudd og styret foretok en
sortering av hvilke tilskuddsordninger de ulike søknadene hørte innunder.
Barnekonkurranseprosjektet følger ”først til mølla”-prinsipp og Stavanger
JJK har en utgiftsrefusjon til gode i den sammenheng.
Seksjonsstyret behandlet innkomne søknader og fattet følgende vedtak:
44

Av klubbtilskudd utenfor post 3 ordningen ble følgende vedtatt:
Trondheim JJK tildeles til sammen kr. 7.500,- på to søknader (5.000 + 2.500)
Arendal JJK tildeles til sammen kr. 5.000 på to søknader (1.000 + 4.000)
Klubbtilskudd innenfor post 3 ordningen:

Søknadsfristen for 2012 endres til 1. november.
2

Oppsøkende klubbesøk
Arild Rødahl orienterte om opplegg for mulig inspirasjonskurs for klubbene
innen seksjonen. Det er treningsmetodikk i fokus som kan gi inspirasjon til
både selvforsvars- og konkurranseorienterte. Dette kan igjen gi stimuli til å
fortsette med barnekonkurransekurs eller ordinært konkurransekurs, men det
er ikke konkurransedelen i seg selv som er fokus på inspirasjonskurset.

54

Seksjonsstyret fant opplegget interessant å igangsette og fattet følgende
vedtak:
45

Det nedsettes en prosjektgruppe for å organisere og budsjettere turne med
inspirasjonskurs i 2012. Prosjektgruppen består av Ivar Kjerstad og Arild
Rødahl med adm. bistand fra Bjørn Solberg og Trond Søvik. Første
prosjektmøte avtales pr. e-post og budsjettet fremlegges seksjonsstyret.

Snarest

GS

Også for barnekonkurranseprosjektet til Thorvald må det utarbeides et
budsjett for 2012 som fremlegges seksjonsstyret til godkjenning. Dette gjelder
også komiteer som har budsjettbehov.
55

Mulig strategiseminar i 2012
Saken utsatt til neste møte.

Seksjonsleder

56

Årsplan for 2012
Saken utsatt til neste møte.

Seksjonsleder

57

Forberedelser til seksjonsmøte i.f.m. forbundstinget
Saken utsatt til neste møte.

Seksjonsleder

ø

ø

Eventuelt:
Saksnr.

58

Vedt.nr.

Sak

Frist

Idrettens holdning til alkohol – praksis i jujutsu
Anne hadde meldt inn saken som ikke ble realitetsbehandlet p.g.a. tidsnød.
Saken utsatt til neste møte.
Her finnes idrettens holdning til alkohol;
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx

Ansvar

Seksjonsleder

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Arne Martinsen

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Elizabeth Diaz

_______________________________________
Olav Kvitastein

3

