REFERAT FRA STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 11 – ÅR 2006/2008
STED:
DATO/ÅR:
TILSTEDE:

JJS SAK 077

Rica Hotell Hell, Trondheim
Lørdag 8. mars kl. 1100 - 1730
Åshild Stenevik
Frank Flatås
Anne Søvik
Kjetil Borhaug

Styreleder
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

GODKJENNE SAKLISTE
Sakslista ble godkjent uten protester.
Anne etterlyser at styret signerer referat fra møter og styret bestemmer at dette
gjøres på alle referat før tinget.

JJS SAK 078

JJS SAK 079

POST/ORIENTERING
-

Åshild informerer om at Margaret Aase tok sølv i stort åpent Nederlandsk
mesterskap helgen 8. – 10. februar. Christoffer Forsberg og Brede Sollie tok
bronse i samme mesterskap.
Informasjon ligger på kampsport.no

-

Fredag 25. april kl. 1700, har NKF kalt inn til planleggingsmøte for stevner.
Heidi møter for stevnekomiteen.

ØKONOMI
Gjennomgang av regnskap for 2007 og status for februar og mars 2008.
Oppdatert budsjett for 2008 er sendt ut.

JJS SAK 080

FORSLAG TIL FORDELING AV OVERSKUDD FRA 2007.
Seksjonen har et overskudd på kr. 70 978 - fra 2007. Åshild har laget et forslag
til disponering av disse midlene og informerte om dette. Styret støttet leders
forslag.

Vedtak JJ 48:

Følgende blir vedtatt om fordeling av overskudd fra 2007. Dette legges til på de
ulike budsjettpostene:
Post 30040 Utstyr

kr. 4 000,-

Skjorter til dommer

Post 30040 Utstyr

Kr. 20 000,-

Konkurranseutstyrskasse

Post 10030 Marked.

Kr. 4 000,-

Flere brosjyrer osb.

Post 30050 Klubbtils.

Kr. 20 000,-

Post 90032 Komiteer

Kr. 15 000,-

Kr. 10000 øremerke nye klubber, resten til andre
tilskudd.
Øremerkes arbeidsutvalg for grad.pens og SK
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Post 90021 Ting

Kr. 5 000

Denne budsjettposten er litt liten..

-----------------------------------------------------------------------------------------Til sammen
kr. 68 000,-

Gjenstår kr. 2 978,- Dette legges som egenkapital. Det er bra å ha noe
egenkapital dersom seksjonen få lite eller ingen post 3- midler ifbm. avvikling
av nytt Ledermøte.
JJS SAK 081

MØTE MED SK
Heidi og Unni fra Stevnekomiteen møtte. Vi diskuterte stevneheftet for jujutsu.
Heftet som ligger på nettet er fra 2004. Dette har blitt revidert og forenklet i
2006. Styret og SK mener det bør revideres igjen og forenkles ytterligere. Mye
av det som står i heftet er bra, men følges ikke opp på stevner.
Sommerleiren i Bygdøy står i fare for å måtte avlyses eller flyttes pga. oppussing
i hallen som vanligvis benyttes. Vi ønsker at sommerleiren skal være en
seksjonsleir med bl.a. lavterskelkonkurranser. Heidi ringer Torbjørn Arntsen for
å høre om leiren kan avholdes eller om det kan være aktuelt å flytte
sommerleiren.

Vedtak JJ. 49:

Vi beslutter å endre søknadsfristen for å få støtte til seksjonsleir til 1. april for
leire som skal avholdes til sommeren, og til 20. mai for leire som skal avholdes
til høsten.
SK uttrykte at det er et problem at deltagere i konkurranser melder seg på i siste
liten og at de ofte ikke klarer å veie inn i påmeldt vektklasse.

Vedtak JJ. 50:

Styret vedtar at for seniorer skal deltagere meldes på konkurranser i rett
vektklasse innen en uke før RM og to uker før NO og NM, og at de meldes på av
klubben. Dersom deltagerne ikke klarer å veie inn til påmeldt klasse får de ikke
delta. Seksjonen mener det er naturlig at klubbene veier sine deltagere før de
sendes til mesterskap slik at det blir så lite komplikasjoner på
konkurransedagene som mulig.

Vedtak JJ 51:

For juniorer vedtar seksjonen at det kan godtas et lite slingringsmonn ved inn
veiing.
Dag Jacobsen har foreslått at det for hver seksjon er en ansvarlig for å ta imot
påmeldinger og administrer dette. Stevnekomiteen ønsker å påta seg dette samt å
ha mulighet til å legge ut resultater, påmeldingslister, nyheter og informasjon om
stevner på forbundets sider.

Vedtal JJ 52:

Seksjonen vedtar at stevnekomiteen får ansvar for å ta i mot og registre
påmeldinger i fbm. stevner. Trekking utføres av stevnekomiteen i samarbeid med
dommerkomiteen slik som tidligere.

Vedtak JJ 53:

Styret ønsker at stevnekomiteen gis rett til å legge ut konkurranserelatert
informasjon på forbundets jujutsu-sider. Seksjonen sender henvendelse om dette
til administrasjonen.
For å få blest om konkurranser ønsker stevnekomiteen at en i styret er
presseansvarlig og sender ut informasjon, resultatlister og bilder til lokalaviser.
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SK og styret ønsker at en representant fra administrasjonen er tilstede under NM.
Både for å kunne bidra til gjennomføringen og for å gi konkurransen høyere
status. SK ønsker også at seksjonsstyret bidrar under arrangering av stevnene og
dette tar styret til etterretning. Vi ønsker vi etablerer en fast ramme rundt de to
jujutsu-helgene vi ønsker pr. år, der det er dommerkurs på fredag, kurs og
konkurranser på lørdag og søndag. Under disse helgene ønsker vi at det skal
avholdes lavterskelkonkurranser, dette skal ikke avholdes under NM. I tillegg
ønsker vi at det under NM skal være en fast speaker som seksjonen utnevner.
Denne skal være karismatisk og bidra til å heve arrangementet. Under NM
ønsker vi at det avholdes bankett på lørdager der de gjeveste prisene deles ut.
Møtet med SK avsluttes med felles lunsj.
JJS SAK 082

GJENNOMGANG AV REFERAT FRA DK
DK har gjennomført 2 lengre møter og et kort møte. Vi har mottatt referat fra de
lengre møtene og et vedtak fra det korte møtet.
Vi gikk gjennom disse referatene og tok det til etterretning.
Styret synes det er bra at det i referatene nevnes at det skal settes krav til bestått
på prøver for dommerkurs.
Dommerkomiteen foreslår at internasjonal dommervirksomhet skal ligge under
toppidrett. Styret støtter forslaget og vil at administrasjonen utreder dette og
eventuelt utarbeider et forslag til forbundsstyret. Dette bør i så fall kanskje
medføre en ny fordelingsnøkkel slik at penger flyttes fra seksjonsstyret til
toppidrett.
Vi diskuterte søknad om ekstraordinær støtte som vi har mottatt på mail fra leder
av dommerkomiteen. Vi ser dessverre ikke at vi kan bevilge mer penger til dette.
Dersom komiteen vil kan de omprioritere de allerede tildelte midlene eller så
søker vi om fritak for å stille med dommer på mesterskapet.

JJS SAK 083

NY RINGERUNDE
Elizabeth har utarbeidet forslag til ny ringerunde.
Vi bestemte at ny ringerunde skal være avholdt før 15. april og at man i denne
bør oppmuntre til å møte til tinget.

JJS SAK 084

FORENKLEDE KONKURRANSEREGLER
I forbindelse med Seksjonens ønske om å innføre forenklede regler for å gjøre
det enklere å starte med konkurranse, ble det søndag 24. feb. avholdt møte med
DK, Landslagstrener Raik, Morten og Åshild.
Det ble foreslått å opprette en nybegynnerklasse for Duo og en for Fight. Dette
innføres som en prøveordning og prøves ut under Jujutsu helgen i Bergen 18. –
20. april.

JJS SAK 085

TING 2008
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Lørdag 31. mai er det Seksjonsting.
Følgende må være klart til 21. april:
- Årsmelding seksjonsstyre. Åshild skriver denne.
- Årsmelding fra komiteer og utvalg. Åshild informerer komiteene om at de
må lage dette til seksjonsstyret.
- Langtidsbudsjett for 2009 – 2010. Vi benytter budsjett for 2008 som mal.
- Fastsette kontingent for neste styreperiode.
Vedtak JJ 54:

Styret foreslår for årsmøtet å beholde dagens kontingentsatser.
Oppgaver under seksjonstinget:
- Dirigent, Tore Bigseth er forespurt 19. feb. men har enda ikke fått svar.
- Elisabeth blir spurt om hun vil redegjøre for regnskapet. Eventuelt kan hun
også presentere budsjettet.
- Anne har kontakt med hotellet og avklarer praktiske spørsmål.
- Raik blir invitert til å gi en oppdatert status fra landslaget.
- Pål Erik Hansen blir forespurt om å presentere det nye datasystemet for
medlemsregistrering.
- Ante blir forespurt å prate kort om trenerutdanningen.

JJS SAK 086

OPPFØLGINGSSAKER:
JJ klubber utenfor seksjonen – sak 68
Marius fikk ansvar for å prøve å kartlegge rundt klubber som ikke er med i
seksjonen. Denne saken tar vi opp igjen ved neste møte

JJS SAK 087

UTVIDET SAMARBEID MED K.O MAGAZINE
Ref. mail fra Generalsekretæren om at K.O. Magazine ønsker utvidet samarbeid
med NKF. Styret er positive til et nærmere samarbeid og håper dette kan føre til
et redaksjonelt bedre blad.

JJS SAK 088

EVENTUELT

Ref.
Frank Flatås
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