Referat – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 11 – ÅR 2009/2010

STED:
DATO/ÅR:
DELTAKERE:

Referent
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Telefonmøte
Onsdag 27. januar kl. 2100 – 2200.

Åshild Stenevik
Eva Andersson
Bernt Dahl
Kim Taraldsen
Terje Kårstad
Anne Søvik
Torgeir Fredly
Bjørn Solberg

Styreleder
Nestleder
Styremedlem - meldt avbud.
Styremedlem – ikke tilstede
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem – ikke tilstede
Sportskonsulent NKF

GODKJENNE SAKLISTE
Sakslisten godkjent.
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ØKONOMI OG REGNSKAP 2009
Vi har ikke mottatt årsregnskap for 2009 pr. i dag. Regnskap vil bli
gjennomgått på neste møte lørdag 13.februar 2010 Ullevål
Det bekreftes fra generalsekretær Trond Søvik at seksjonen har fått
tildelt kr.150. 000,- i aktivitetsmidler (Post 3) forutsatt at søknaden til
NIF innfris.
Geir Jensen i Trondheim JJK har gjennomført barneaktivitet i.fm.
seksjonsleiren i Trondheim nov.-09. P.g.a. at årsregnskapet var i
sluttfasen ved innleverte oppgjør for kurset, trenger regnskapsfører Ann
Hoffmann vedtak på at dette kan føres for 2010

Vedtak JJ 40

Ref. vedtak 31- føres på 70100 Aktivitetsutvikling(konk.fri).
Dette gjelder også året 2010.
Kurs avholdt av Geir Jensen nov-09 føres i 2010.
Det er ønskelig med tilbakemelding fra administrasjonen til styret
hvorfor det tar tid med utbetalinger til klubber når seksjonen har gjort
vedtak. Jf. sen utbetaling til Trondheim og Oslo JJK. Seksjonen ønsker
at vi sammen prøver å forbedre disse rutinene.
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INSTRUKTØRSAMLING

Vedtak JJ 41

Den planlagte instruktørsamlingen 12-13 februar 2010 avlyses.

Beslutningen blir gjort på bakgrunn av at det er få klubber som er
påmeldt.
Styret ønsker å gjenoppta denne samlingen i oktober 2010. Det er
selvfølgelig opp til det nye styret å avgjøre. Sittende styret vil være
behjelpelig ved en slik samling om ønskelig.
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DOMMER OG KONKURRANSEKURS
Det er ønske å arrangere dommer og konkurransekurs i Romerike JJK
sine lokaler siste helgen i februar eller første helg i mars.

Vedtak 42

Seksjonen ønsker å støtte Romerike JJK for leie og bruk av deres
lokaler kr.5000,-.
Dette tiltaket føres på post 3midler.

Vedtak 43

Honorering av kursholdere:
Seksjonen forholder seg til NIF`s og NKF`s standertakster for
kurslærere som er kr.350,- pr. time

Vedtak 44

Konkurransekurset og dommerkurset er gratis for deltakerne.
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NORWAY OPEN OG PÅMELDINGSAVGIFT
Ref. mail fra Heidi Rønne angående at Seksjonen har satt opp
påmeldingsavgiften for å delta på stevner JJS vedtak 15
Heidi mener at satsene er for høye for NO og da spesielt for de
utenlandske deltakerne. Dette begrunner hun mer at de svenske
deltakerne allerede har kommentert at de gamle satsene var høye og at
det på f.esk German Open er satsene lavere enn de nye satsene
seksjonen har vedtatt.

Vedtak 45

Styret tar tilbakemeldingene fra Heidi Rønne til etterretning og endrer
Starkontingenten for Norway Open
Figth kr. 250,-/25 EUR
Duo kr. 350,-/35 EUR pr. par.
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EVENTUELT
Neste styremøte lørdag 13.februar 2010 Ullevål

