PROTOKOLL NR 10
STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN – 2004/2006
STED:

Ullevål

DATO:

04. februar 2006, kl. 10-17

DELTAKERE:

Solveig Engbakk
Lasse Hammersland
Terje Rød
Anne Sofie Skaufel
Dag Henning Johannesen

JJS SAK 79.10.06

GODKJENNE SAKSLISTE, INNKALLING OG
REFERAT FRA FORRIGE MØTE.
Godkjent

JJS SAK 80.10.06

ORIENTERINGSSAKER
•

Ansvar:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Velkommen til Jujutsu-hefter
Tekst er ferdigutviklet, og administrasjonen tar dette
videre.

Solveig følger opp administrasjonen på dette.
• Brosjyrer
Tekst er ferdig men vi mangler fortsatt bilder og design.

Ansvar:

Terje og Anne Sofie skaffer bilder. Solveig skaffer designer.
•

Norway Open
Norway Open er i rute. Arrangør vil nå prioritere
innbydelser. Arrangør vil også opprette en komité i
klubben som jobber med forberedelser til stevnet. Lege
er allerede på plass.

Vedtak 10.81

Heidi Rønne forespørres om å være stevneleder.

Ansvar:

Solveig kontakter Heidi.
•

Nye utøverrepresentanter
Utøverne på landslaget har valgt nye og for menn, og
Vilde Dons for Duo og for kvinner.

•

Lenke til Trondheim Brazilian Academy
Det er nå opprettet en egen side for klubben og lenken
er gjenopprettet. Det må imidlertid videre avklares i
hvilken grad klubbens aktiviteter er MMA-rettet, og i
hvilken grad NKF ønsker og aksepterer dette. Leder har
bedt Forbundsstyret om å se på saken.

Vedtak 10.82

21.12.2005 ble det vedtatt på mail at lenke som gikk f ra
Norges Kampspor forbund til Trondheim Brazilian Jiu- Jitsu
Akademi ble fjernet inntil en side som representerer klubben
ble opprettet.

Ansvar:

Dag Henning holder kontakt med klubben og informerer dem.
Solveig følger opp saken i forhold til Forbundsstyret.

JJS SAK 81.10.06

•

Medlems/forsikringssituasjon i Arendal Ju Jutsu
klubb.
Klubben vil med all sannsynlighet fortsette som
medlemmer i Kampsportforbundet. Imidlertid er det
klubbens inntrykk at det har vært en noe uheldig
saksgang, hvilket har ført til at klubben har mistet sin
gunstige forsikringsordning. Administrasjonen/klubben
jobber med å rydde opp i forhold til
forsikringsselskapet.

•

Landslagsutøvere
Ny liste fra Raik ble gjennomgått.

•

Julegaver
Ble sendt ut fra forbundet til alle klubber samt til
styremedlemmer, komitemedlemmer og landslagstrener.

•

Medlemstall
Antall medlemmer i 2005 var 1475 mot 1650 i 2004. En
del av dette skyldes at Arendal JJK har valgt å ikke
melde inn mer enn noen få medlemmer i 2005. Men det
er også noen mindre klubber som har blitt avviklet, samt
at noen andre klubber har gått ned noe i medlemstall.
Imidlertid er det andre klubber som har økt i
medlemstall, så det er ikke mulig å si om dette er en
generell tendens.

ØKONOMI
Vi har mottatt en foreløpig regnskapsrapport for 2005. Det er
imidlertid en del utgifter som ikke er kommet med på denne.
Overforbruk fra toppidrett skal også overflyttes. Leder har bedt
administrasjonen om å ordne dette. Da endelige tall ikke er

klare er resultatet fra 2005. Budsjett ble utviklet og vedtatt med
bakgrunn i et overskudd på ca. 60 000 fra 2005.
Vedtak 10.83

Overforbruk fra toppidrett i 2005 skal dekkes inn av årets
toppidrettsbudsjett, ikke fra breddebudsjett.

Vedtak 10.84

Budsjett for 2006, vedtatt med 4 av 5 stemmer. En stemte
blankt.

Vedtak 10.85

10.000 kr settes av til å sende dommere til internasjonalt
dommerkurs.

JJS SAK 82.10.06

TILSKUDDSORDNINGER

Vedtak 10.86

Kr 20 000 avsettes til tilskudd. Klubbene kan søke om tilskudd
til alt, men følgende vil prioriteres: Oppstart av nye klubber, og
kvinne/barneaktiviteter.

JJS SAK 83.10.06

SØKNADER
Mottatt søknad fra Haugesund Ju Jutsu klubb om NC3. Ingen
søknader for NM er mottatt, og ingen søknader for seksjonsleir
våren 2006 er mottatt. må lyses ut på nytt.

Vedtak 10. 87

Haugesund Ju Jitsu klubb tildeles NC3.

Vedtak 10. 88

NM 2006 og seksjonsleir våren 2006 lyses ut på nytt. Ny
søknadsfrist for seksjonleir blir 1. mars.

Ansvar:

Anne Sofie legger ut utlysninger på web. Solveig informerer
Haugesund JJK.

JJS SAK 84.10.06

REPRESENTANT TOPPIDRETTSKOMITEEN
Det er vanskelig for Lasse å delta på møtene i
toppidrettskomiteen pga. ugunstige tider, og han hadde i
forkant av møtet bedt om at man forsøkte å finne en annen
representant. Han velger imidlertid å fortsette inntil videre.

JJS SAK 85.10.06

PLANLEGGE DOMMERKURS, TRENINGSLEIR OG
STEVNE I MARS
• Dommerkomiteen ved Hans Petter avholder
dommerkurs.
• Kim Tharaldsen instruerer i fighting. Christoffer
Meisingset Forsberg og Brede Røste Solid stiller som
instruktører i Duo.
• Terje tar med utstyr til konkurransen inkl. vekt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltageravgift på kurs, leir og stevne innbetales til
administrasjonen.
Pris for dommerkurs 600,Pris for kun treningsleir 200,Pris for stevne fighting 250,Pris for stevne pr. duo par 350,Pris for pakke med stevne og leir er 350,Anne Sofie ordner med mat, lege, projektor, infoark til
publikum og pc.
Solveig ordner invitasjon, plakat, premier og er
mediekontakt.
Sentrum Kampsport i Sarpsborg stiller med en gruppe
personer på stevnet, som skal delta som sekretariat som
trening til Norway Open.

JJS SAK 86.10.06

INFOHEFTE TIL MEDIA
Solveig har utviklet infohefte til media, mye basert på infohefte
til sponsorer samt Velkommen til Jujutsu-hefte.

Vedtak 10.89

Infohefte godkjennes med forbehold om at det sendes ut til
styrets medlemmer for gjennomsyn når det foreligger i endelig
form.

JJS SAK 87.10.06

BARNAS JUJUTSUDAG

Vedtak 10.90

Barnas Jujutsudag skal avholdes lørdag 26.august.

Ansvar:

Terje undersøker mulighet for lage plakat av samme type som
klubben hans benytter. Lasse utarbeider et brev til klubbene.
Brev bør være klart til 1 mars, og plakat bør være klart til 30
april.

JJS SAK 88.10.06

FORBEREDELSER TIL TINGET

Vedtak 10.91

Raik inviteres til å fortelle litt om landslagets aktiviteter.

Ansvar:

Solveig skriver årsberetning. Solveig lager en presentasjon.
Solveig inviterer Raik.

JJS SAK 89.10.06

INFOPAKKE TIL KLUBBER 2006
Infopakken er påbegynt men ikke helt klar. Den godkjennes i
etterkant på mail.

Vedtak 10.92

Alle søknadsfrister settes til 1. mai.

Ansvar:

Solveig oppdaterer infopakken og sender videre til Anne Sofie
som oppdaterer klubber.

JJS SAK 90.10.06

BRUK AV POST 3-MIDLER
Styret ønsker å fortsette ordningen med konkurransekurs som i
dag. I tillegg ønskes et alternativ som ikke er konkurranserettet.

Ansvar:

Solveig legger inn søknadsskjema for post 3- midler i
infopakken. Dag Henning undersøker muligheten for å benytte
post-3 midler til skoleprosjekt, og om en representant i styret
kan reise rundt til klubber og kjøre infokveld/opplæring.

JJS SAK 91.10.06

RINGERUNDE OPPSUMMERING
Anne Sofie har ringt til 15 klubber. Grimstad, Trondheim
Brazillian, Arendal, Kristiansand, Sentrum Kampsport og Risør
mangler. Solveig har ringt 5. Det lages en punktliste over gode
ideer og tilbakemeldinger fra ringerunden.

Ansvar:

Anne Sofie

JJS SAK 92.10.06

EVENTUELT
•

Ansvar:

Dag Henning
•

Ansvar:

Sponsorhefte
Legges ut på web.

Anne Sofie.
•

Ansvar:

Kilometergodtgjørelse
Ligger i dag under statens satser. Dette tas opp med
Forbundsstyret.

Skoleprosjekt
Vi har mottatt en artikkel om undervisning ved en skole
utført av Sentrum JJK i Bergen. Artikkelen skal legges
ut på våre nettsider, og vi vil forsøke å få andre blader
til å trykke artikkelen.

Anne Sofie legger artikkelen ut på nett. Solveig ber
administrasjonen om å hjelpe med å få artikkelen ut til pressen.

Referent:
Terje Rød

_______________
Terje Rød

__________________
Anne Sofie Skaufel

________________
Solveig Engbakk

__________________
Dag Henning Johannessen

_________________
Lasse Hammersland

