
 1 

Referat – STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 12 –  ÅR 2009/2010 

 
 
STED: Ullevål Stadion, møterom 4061 
DATO/ÅR: Lørdag 13. februar kl. 10 - 16 
 

DELTAKERE:   
 Åshild Stenevik Styreleder 
 Eva Andersson Nestleder 
 Bernt Dahl Styremedlem  
 Kim Taraldsen Styremedlem – ikke til stede 
 Terje Kårstad Styremedlem  
 Anne Søvik 1. varamedlem 
 Torgeir Fredly 2. varamedlem – ikke til stede 
 Trond Søvik 

Bjørn Solberg 
Generalsekretær NKF 
Sportskonsulent NKF – Meldt avbud 
 

     
 

JJS SAK 89 GODKJENNE SAKLISTE 

   JJS Sak 91: Søknad om støtte flyttes til JJS Sak 96 Eventuelt. 

 

JJS SAK 90 POST ORIENTERING 

- Det blir dommer– og konkurransekurs på Romerike helgen 5. – 7. mars. 
Instruktør dommer: Hans Petter Skolsegg og instruktør konkurranse: Raik 
Tietze.  

- Det forutsettes dekning fra post 3 midler, tiltak for barn og unge. 
Dommerkurset ses på som en investering som kommer unge 
konkurranseutøvere til gode.  
 

Ansvar:  Bjørn Solberg tar i mot påmeldinger og sørger for rapporteringsliste til NIF ifbm 
dette arr.. 

 
- Det ble presisert at det må vurderes fra gang til gang om fremtidige 

arrangement også skal være gratis for deltakerne. 

 

JJS SAK 91 ØKONOMI OG REGNSKAP 2009 

- Gjennomgang av årsregnskap for 2009 med hovedbok. Terje ledet dette og 
vil sende ut ferdig regnskap.  
 

 

JJS SAK 92 REVIDERING AV BUDSJETT 2010 

   Terje ledet dette og vil sende ut det reviderte budsjettet.  
 
Vedtak JJ 46: Internasjonale dommere: her innvilges totalt kr 30 000,-i budsjettet for  2010. 

Dommerkomiteen må samarbeide med sportsavdelingen om bruk av disse 
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midlene. Det er mulig å omdisponere i forhold til fordelingen i budsjettet. Ved 

større avvik skal styret bli orientert. 

 
 
Ansvar: Åshild informerer dommerkomiteen. 

 

 

 

JJS SAK 93 INSTRUKTØRSAMLING 

Instruktørsamlingen som var planlagt helgen 12. – 13. februar ble avlyst pga. få 
påmeldte.  Klubbene har meldt at interessen er til stede for ei trenersamling 
høsten 2010. Styret mener derfor at det bør gjøres et nytt forsøk og foreslår dato 
1.- 2. oktober for samlingen. 
 

Ansvar:   Bjørn sender ut melding til klubbene om ny dato, helgen 1. – 2. oktober.  

 

JJS SAK 94 LANGTIDSPLAN 

Styret gikk gjennom langtidsplanen og foreslår følgende endringer i teksten: 
 
-Del I Punkt 2.1 Strategi: ”Kampaktivitet” endres til ”Andre konkurransefrie 
aktiviteter”.  
 
-Det etterlyses egne mål og egen strategi for konkurransefri aktivitet. 
 
-Del I Punkt 2.5, 2.6 og 2,7 Ansvar: Fjerne seksjonsstyret. 
 
-Del III punkt 2.2 Ansvar: endres til ”alle org. ledd”. 
 

 

JJS SAK 95 SEKSJONSTING 2010 

Forbundstinget 2010 avholdes helgen 4.-6. juni Bergen på Clarion Hotel Bergen 
Airport, jf.  

 
Tidsfrister i.f.m. tinget er: 
Innkallingsfrist 2 mnd. før tinget 31. mars 

Frist for innkomne forslag  4 uker før tinget 7. mai 

Sakspapirer til tingdok. fra styrer/kom. til adm.; 
- Årsmeldinger – ansvar: Åshild 
- Kontingentforslag – Foreslås uendret. 
- Langtidsbudsjett – ansvar: Terje 
- Innkomne forslag – behandles på telefonmøte 
10.mai 
 
- Forslag til valgkomité – Diskuteres på tlf møte 

6 uker før tinget 23. april 

Kommentarer fra styrene til innkomne forslag 3 uker før tinget Møter i uke 19 

Ferdig tingdokument leveres trykkeriet 3 uker før tinget 18. mai 

Tingdokument utsendes tingdelegatene 2 uker før tinget Senest 21. mai 

 
Seksjonstinget starter lørdag kl 14:00. 
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Trond spør Ove Erstad fra Ålesund JJK om han kan ta på seg å være tingdirigent. 
 
Behov for ringerunde til klubbene diskuteres på tlf. møte 10. Mai. Vi vil da ha en oversikt over 

hvor mange klubber som er påmeldt til seksjons og forbundsting. 
 

 
JJS SAK 96  EVENTUELT 
 

-Styret har mottat søknad fra Sentrum Kampsportklubb i Sarpsborg om støtte på 
kr. 5000,- for deltagelse på instruktørsamling for Terje Rød. 

 
Vedtak JJ 47: Søknad fra Sentrum Kampsportklubb om støtte til Ju Jitsu Norge trenerkurs 

avslås. Denne instruktørsamlingen er ikke en del av NKF’s trenerutdanning. Ju 

Jitsu Norge har ikke samarbeidsavtale som stilart med NKF pr.i dag. 

 
-NKF er i dialog med Ju Jitsu Norge for å få i stand en samarbeidsavtale. 
 
-Styret etterlyste klare linjer for informasjonsflyt i forbindelse med søknader. 
Trond opplyste at Administrasjonen er avhengige av å få tilsendt vedtak for å 
kunne utbetale penger. All dokumentasjon, søknader og referat med vedtak, må 
derfor sendes til post@kampsport.no. 


