PROTOKOLL FRA STYREMØTE
AVD. JUJUTSU– NR. 12 – ÅR 2006/2008
STED:
DATO/ÅR:

Clarion Gardermoen Hotell
Fredag 30/5-08

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Åshild Stenevik
Morten Holdahl
Elizabeth Diaz
Frank Flatås
Marius Tvinnereim
Anne Søvik
Kjetil Borhaug

Til stede
Meldt avbud
Meldt avbud
Meldt avbud
Meldt avbud
Til stede
Til stede

Administrasjonen;

Kurt Jarle Niltveit

Til stede

JJS SAK 089

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER


JJS SAK 090

POST/ORIENTERING


JJS SAK 091

Ingen bemerkninger

Bronsemedaljene i European Open ble trukket fram. Styret så det også
som svært positivt at dommer Kjartan Gifford har fått Continental Alisens.

ØKONOMI


Åshild gikk gjennom regnskapet. Under post 30030
(konkurranselisenser) ble det stilt spørsmål ved om avviket skyldtes
lisenser til Norway Open. Under post 30040 (utstyr og premieringer)
ligger vi litt over budsjett pga. nylige opptrykte brosjyrer. Avviket under
post 30120 (regional aktivitet/stevner) skyldes at vi har ført utgiftene til
dette i budsjettet under post 30080 (NC1). Årsaken til dette er at de
regionale stevnene skulle erstatte NC-stevnene, jfr. tidligere styrevedtak.

JJS SAK 092

BEHANDLE INNKOMNE SØKNADER

Vedtak JJ 55:

Søknaden fra Tønsberg JJK om støtte til leir i november 2007 støttes med kr
5000,-.

Vedtak JJ 56:

Søknaden fra Bjørndalen IF, jujutsugruppen om tilskudd til innkjøp av matter
støttes med kr 5000,-.

Vedtak JJ 57:

Søknaden fra Kick Karate og Ju Jitsu Klubb om støtte til seksjonsleir sommeren
2008 støttes med kr 5000,-.

Vedtak JJ 58:

Søknaden fra Sentrum Ju Jitsu Klubb om refusjon av utgifter i forbindelse med
Jujutsuhelg i april 2008 støttes med kr 4550,-. Denne søknaden gjelder
Jujutsuhelg med Regionalt stevne, RM 1, og etter tidligere styrevedtak skal disse
erstatte NC-stevnene. Utgiften føres derfor under NC1 sml. sak 091.
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Vedtak JJ 59

Det regionale stevnet, RM2, som er planlagt avholdt under på Bygdøy og
arrangeres av Kick Karate og Ju Jitsu Klubb, støttes med kr 5000,-.
Det vedtaket forutsettes at det regionale stevnet blir gjennomførts som planlagt.

Vedtak JJ 60

Norway Open som arrangeres av Sentrum Kampsport Klubb i Sarpsborg støttes
med kr 5000,-.
- Styret vil bemerke at medlemmene med nær tilknytning til søkerklubbene
avstod fra avstemning i henhold til NIFs lov § 2-7, og at de fraværende
styremedlemmene har godkjent vedtakene.
- Videre vil styret oppfordre Kick Karate og Ju Jitsu Klubb til å søke Kampsport
Region Øst om støtte til sommerleiren.

JJS SAK 093

RM OG BARNEBESTEMMELSER


JJS SAK 094

OPPFØLGINGSSAKER



JJS SAK 095

Åshild informerte om innføring av begynnerklasser i konkurranse, noe
som fungerte svært bra under RM i Bergen.
Under behandling av ringerunden ble det presisert at det er viktig at
småklubbene får besøk i forbindelse med konkurransekurs og lignende.

SEKSJONSTING 2008


JJS SAK 096

I etterkant av RM i Bergen ble det fremmet kritikk mot enkelte av
deltakernes lave alder. Styret vil presisere at det i mars ble innført en
egen regel i NKF der barn fra det året de fyller 8 år kan delta på regionale
stevner. Vilkåret er at alle skal premieres. På det aktuelle stevnet sviktet
premieringsrutinen og selv om alle fikk premie i form av t-skjorter ble
det samtidig utdelt medalje for første, annen og tredje plass. Sentrum Ju
Jitsu Klubb er informert, og tar dette til etterretning.
Styret vil imidlertid fremheve at denne regelen må presiseres i revidert
utgave av stevnehåndboken og at aldersgrensen må komme tydelig frem i
invitasjonen. Det er viktig at stevneleder, arrangørklubb og dommere har
satt seg godt inn i barneidrettsbestemmelsene i forkant av slike stevner.

Styret gikk gjennom de forskjellige oppgavene som skulle gjøres på
tinget, og fordelte disse.

EVENTUELT


Ingen bemerkninger

(Undertegnes)
_______________________________________
Styreleder Åshild Stenevik

_______________________________________
1. varamedlem Anne Søvik
_______________________________________
Referent Kjetil Borhaug
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