PROTOKOLL – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 02 – ÅR 2006/2008
STED:
Telefon
DATO/ÅR: Torsdag 05. oktober 2006 kl. 2100 - 2200
DELTAKERE:
Åshild Stenevik
Morten Holdahl
Elizabeth Diaz
Anne Søvik
Kjetil Borhaug

JJS SAK 012

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

GODKJENNE SAKLISTE
Godkjent uten bemerkninger.

JJS SAK 013

POST/ORIENTERING
Seksjonsleder informerte kort om Fellesmøtet som ble avholdt onsdag 28.
september. Det vil bli avholdt 3 Regions mesterskap (RM) i 2007 i tillegg til NM
og Norway Open. RM vil være åpen for alle og gi poeng tilsvarende tidligere
NC. Fullstendig referat vil bli sendt ut så snart dette er godkjent.

JJS SAK 014

VM 2006
Seksjonsstyre har mottatt en søknad fra Landslagstrener Raik Tietze i
forbindelse med at de mangler kr. 23 000,- for deltagelse i VM i Rotterdam.
Det blir reist spørsmål ved måte styret har mottatt denne søknaden.

Ansvar:

Åshild undersøker med sportssjef Dag Jakobsen om retningslinjer for denne type
søknader.
Seksjonsstyret velger likevel å behandle søknaden og følgende to forslag blir
lagt frem:
Forslag 1: Ingen støtte
Forslag 2: Støtte med kr. 10 000,- fra posten Kurs/Utdanning.

Vedtak 02.10:

Forslag 2 blir vedtatt med 4 mot 1 stemme med bemerkning at seksjonsleder
undersøker med sportsjef om fremgangsmåten for denne søknaden.
Seksjonsstyret har videre fått beskjed om at de vil motta en bot da vi ikke har
Dommere med høy nok lisens som kan delta under VM.
Følgende blir vedtatt:

Vedtak 02.11:

Ber Administrasjonen sende søknad til arrangørene av VM om fritak fra betaling
av bot da Norge pr i dag ikke har dommere med høy nok lisens.
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JJS SAK 015

KOMITEER
Forslag fra leder for SK og DK til medlemmer i komiteene blir diskutert. Det
blir reist spørsmål ved antall medlemmer som er foreslått i de to komiteene.
Seksjonsstyret kan ikke se at de ut i fra et økonomisk ståsted eller ut i fra
arbeidsmengden skal være behov for opp til 5 medlemmer i en komité.

Vedtak 02.12:

Komiteene skal bestå av 3 personer men dersom det viser seg å være behov kan
en komité utvides med flere medlemmer på et senere tidspunkt.
På bakgrunn av overnevnt vedtak trekker Morten Holdahl sitt kandidatur i SK.

JJS SAK 011

EVENTUELT
Eget domene for Norway Open:
Seksjonsstyret mottok i august regning fra domenet: www.norwayopen.no på
over kr. 1399,-. Det blir reist spørsmål ved behovet for en egen side for
norwayopen.no

Vedtak 02.13:

Domenet norwayopen.no sies opp med øyeblikkelig virkning.

(Undertegnes)
_______________________________________
Styreleders Åshild Stenevik

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Nestleders Morten Holdahl

_______________________________________
Kjetil Borhaug

_______________________________________
Elizabeth Diaz

_______________________________________
Referent/Åshild Stenevik
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