PROTOKOLL NR 11
STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN – 2004/2006
STED:

Telefonmøte

DATO:

07. april 2006, kl. 18-20:50

DELTAKERE:

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

JJS SAK 93.11.06

GODKJENNE SAKSLISTE, INNKALLING OG
REFERAT FRA FORRIGE MØTE.
Godkjent

JJS SAK 94.11.06

ORIENTERINGSSAKER

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

•

Velkommen til Jujutsu-hefter
Tekst og bilder er ferdigutviklet, og administrasjonen tar dette
videre og har dette forhåpentligvis klart til Tinget 2006

•

Brosjyrer
Tekst er ferdig og tilnærmet ferdig designforslag på
kvinnebrosjyre er levert til styret. Vi prøver å skaffe bilder også
av noen kvinner i 20-30-årene.

Ansvar:

Anne Sofie skaffer bilder. Solveig hører om administrasjonen
har en bedre versjon av logoen vår. Terje skaffer endelig
godkjennelse fra foreldre til barna på bildene.
•

Norway Open
Norway Open er i rute.
Innbydelser deles ut under dommerkurs i Paris i helgen.
Heidi Rønne har takket ja til å være stevneleder.
Arrangør vil også opprette en komité i klubben som jobber med
forberedelser til stevnet.
Sentrum KS vil arrangere dommerkurs og stevne helgen 6. og
7. mai for opplæring av dommer og sekretariat til å kunne være
mer forberedt til å arrangere Norway open.

Ansvar:

Solveig spør om Hans-Petter om han kan holde dommerkurs
den helgen og Raik om han kan holde treningssamling. Solveig

ber administrasjonen om å sende ut innbydelser til andre
nasjoner. Terje sjekker med Ante om vi kan få utdanningsstøtte
for dommerkurs.
•
Ansvar:

Barnas jujutsu dag
Ny frist for brev om Barnas Jujutsudag: 30. april.
Lasse skriver et infobrev som kan sendes ut til klubbene og
Terje sjekker ut muligheten for å lage plakater.

•

Ansvar:

Bruk av post 3 midler
Vi jobber med å kunne finne konkurransefrie tiltak til å kunne
bruke av post3 midler.
Anne Sofie spør Ronny Sandberg om han kan være interessert i
å utvikle et opplegg som kan brukes landet over av instruktører
for å vise jujutsu på skolene.
Dag Henning følger i tilfelle opp med Ante om støtte til å
utvikle et slikt prosjekt

•

MMA-aktivitet i NKF
Forbundet har endret på tekst i forslaget til langtidsplan
vedrørende MMA-aktivitet.

Vedtak 11.93

Seksjonsstyret ønsker at denne teksten endres tilbake til det
opprinnelige forslaget.

Ansvar:

Solveig informerer forbundsstyret.
•

Oppsummering Ringerunde
Anne Sofie og Solveig oppsummerte resultater fra ringerunden.
Noen ønsker var bedre websider, felles plakat, mer åpen
støtteordning, felles lederforum. Det var også klart at en del
klubber var ganske avhengige av noen få ressurspersoner som
hadde litt for lite tid til overs. I tillegg var det for en del blitt
sterkere konkurranse fra profesjonelle aktører. Jujutsustyret
jobber med websidene, vi vil søke å lage en felles plakat,
støtteordningen for i år er mer åpen, og vi ønsker å få til et
lederforum. I tillegg vil vi avlaste ressurspersonene i klubbene
ved å ha breddetiltak fra sentralt hold slik at ikke klubbene er
nødt til å ta initiativet for alt. Mht. avlasting og til å møte
sterkere konkurranse fra profesjonelle aktører, så legger
Jujutsuseksjonen i disse dager siste hånd på en rekke ulike
typer profileringsmateriell.

•
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Internasjonale dommere
Vi har nå fått vår andre internasjonale dommer. Hans Petter
Skolsegg og Kjartan deltok på dommerkurs under France Open.
Hans Petter tok oppfriskningskurs, mens Kjartan har tatt
eksamen og har nå Contintental A-lisens.
ØKONOMI
Vi har nå fått en total oversikt over regnskapet for seksjonen.
Vi har et overskudd på ca. 70.000. 49.665 av dette overføres
som egenkapital og vi kan budsjettere med et underskudd
tilsvarende dette. Det resterende er overforbruket fra
toppidretten fra i fjor. Dette vil toppidretten ta ansvar for på
årets budsjett, og vi vil da få det som en inntekt.
Det er i fjor gjort noen føringer på bredde som skulle gått på
toppidrett. Til gjengjeld kan vi ikke se at utgift for at to av
jentene på landslaget skulle reise til Oslo for filming av NRK
har blitt ført på informasjons/markedsarbeid slik styret har
vedtatt tidligere.

Vedtak 11.94

Styret øker post på informasjonsarbeid med 6000kr slik at det
nå ligger inn 25000 på denne posten.

Vedtak 11.95

Budsjett for 2007 og 2008 godkjennes.

Vedtak 11.96

Styret anser at føringer som er gjort feil på topp og bredde i
stor grad utjevner hverandre og lar dette bli stående som det
er. Det skal da tilbakeføres 20833kr fra toppidrettsbudsjett til
breddebudsjett.
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SØKNADER
Mottatt søknad fra Romerike JJK til å avholde seksjonsleir i
vår. Det er også kommet inn søknad fra Kick på seksjonsleir til
høsten (29. juni til 2. juli). Mht. tilskuddsordning er det
kommet inn søknad fra Førde IL som vil avholde leir om
praktisk selvforsvar (27. og 28. mai) og fra Trondheim JJK om
kvinne leir 1. april. De tre sistnevnte vil behandles etter at
søknadsfrist går ut i mai.

Vedtak 11. 97

Romerike JJK tildeles vårens seksjonsleir.
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EVENTUELT
Ingen saker.

Referent:
Anne Sofie Skaufel

_______________
Terje Rød

__________________
Anne Sofie Skaufel

________________
Solveig Engbakk

__________________
Dag Henning Johannessen

_________________
Lasse Hammersland

