REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 03– 2010/12
Sted:
Tid:

Park Inn Hotell, Gardermoen
04.12.2010 kl. 13:00 – 16:00

Neste møte:

12.02.2011 kl.14:00-16:00 ??

DELTAKERE:
Seksjonsleder, referent
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. varamedlem
Ansvarlig for konkurranseopplegg for barn i
JJ-seksjonen

Terje Kårstad
Eva Andersson
Anne Søvik
Ivar Kjerstad
Olav Kvitastein
Elisabeth Diaz
Thorvald Nilsen

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS)

Trond A. Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Sportskonsulent

Arne Martinsen
Bjørn Solberg
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Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•
•

•

Godkjenne innkalling
Innkallingen m/saksliste pr. 29.11.2010 ble enstemmig godkjent.
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
1. Søknad fra Haugesund JJK ang. støtte mottatt etter møteinnkalling men innen søknadsfrist 01.12.
2. Spørsmål om dommerkomite og fornying av lisenser
3. Orienteringssak om potensiell framtidig Nordisk liga.
Saklisten ble enstemmig godkjent med disse tillegg.
Godkjenne siste møtereferat og signere denne
Referat av 21.10.2010 er godkjent pr. e-post og utskrift av samme ble signert på møtet
(Referat fra møte 11.09. må signeres på neste møte)

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-9

•

O-10

•

Frist

Hovedinstruktørsamling
Innbydelse/prosjektplan er sendt ut til klubbene. Lokaler er avholdt og hotell er Rica
Oslo.
Avtalte å ha et telefonmøte før hovedinstruktørsamlingen, inkl. budsjettbehandling.
Terje forbereder forslag til budsjett for 2011.
Avtalte å ta en ringerunde til medlemsklubbene i begynnelsen av januar. Må bestille ny
liste over medlemsklubbene fra admin. v/Bjørn.

Ansvar

Info
Terje
Styret

Høringsnotat fra JJIF samt representasjon på kongress
Ref. utsendte høringsnotat fra JJIF (vedr. klasser/regler) med svarfrist fra de tilsluttede
forbund til 15. nov. samt innkalling til kongressen som avholdes i.f.m. VM i St.
Petersburg.
DK leder Hans P. Skolsegg stilte på kongressen på vegne av Forbundet i tillegg til at
han deltok som dommer under VM. JJ-styret ønsker en skriftlig rapport fra Hans Petter
fra VM/Kongressen. Ivar ringte Hans Petter som lovet at rapport kommer.

Info
DK leder

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.
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Sak

Frist

• Økonomi
Hovedpunktene i Regnskap pr. oktober ble gjennomgått.
Budsjettert medlemsinntekt for 2010 er oppnådd. Ellers gjelder samme
kommentar som gitt av GS i f.m. september regnskap.
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•

Toppidrett ved sportssjef (Jfr. Møtereferat 01, vedtak nr. 8):
Utsatt til neste møte grunnet sykdom

•

Tilskuddsordning for klubbene – avsatt kr. 50.000 (Jfr. Møtereferat 01,
vedtak nr. 5)
Søknadsskjema sendt ut etter forrige møte. (To søknadsfrister per år- første
nå 01.12.2010).
Følgende søknader mottatt og ble behandlet på styremøtet:
Romerike Jujutsu klubb: Støtte til treningsleir med Soke Yamaue. Søker
om kr 5000,-.
Innvilget under forutsetning av minst 10 barn/ungdomdeltatt for å få full
støtte fra Post 3 midler. Regnskap for arrangementet samt deltagerliste som
angir navn, alder og kjønn må sendes inn innen 15.12.
Trondheim Ju jitsu klubb:
Støtte til graderingsaktiviteter for våre barn og ungdommer. Søker om kr
3000,Innvilget. Regnskap for arrangementet samt deltagerliste som angir navn,
alder og kjønn må sendes inn innen 15.12.

•
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•

•
•
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•

Ansvar

Info

12.02.11.
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•

Høstleir som en del av 30-jubileumsår. Barne- og ungdomspartier. Søker
om kr 5000,Innvilget. Regnskap for arrangementet samt deltagerliste som angir navn,
alder og kjønn må sendes inn innen 15.12.
Ønsker å bytte ut gamle slitte matter med nye gode+ønsker å kjøpe inn en
timer. Søker om kr 7636,Innvilget.
Grimstad Ju jitsu klubb: Støtte til deltageravgift trener 1 (del 1 og 2). Søker
om kr 2000,Ikke innvilget med referanse tilavslag på lignende søknader tidligere.
Avslag begrunnes med at trenerkurs allerede er sterkt subsidiert av
forbundet.
Trondheim Ju jitsu klubb:
Stilartssamling i Sarpsborg for barne- og ungdomsinstruktører. Søker om kr
12500,Innvilget. Regnskap samt deltagerliste må sendes inn innen 15.12.
Haugesund Jujutsu klubb:
Konkurransetrening før NM med Kim Tharaldsen som instruktør (09.10.).
Søker om kr. 5000,Innvilget- dekker utgifter begrenset oppad til beløpet som er søkt om.
Regnskap for arrangementet samt oppdatert deltagerliste som angir navn,
alder og kjønn må sendes inn innen 15.12.
Konkurransetrening med Kim Tharaldsen som instruktør (23.-24.01.10.).
Søker om kr. 5000,Innvilget- dekker utgifter begrenset oppad til beløpet som er søkt om.
Regnskap for arrangementet samt oppdatert deltagerliste som angir navn,
alder og kjønn må sendes inn innen 15.12.
Konkurransetrening duo for barn/ungdom med Lasse Bråthe som instruktør
(23.-24.01.10.). Søker om kr. 5000,Innvilget- dekker utgifter begrenset oppad til beløpet som er søkt om.
Regnskap for arrangementet samt oppdatert deltagerliste som angir navn,
alder og kjønn må sendes inn innen 15.12.
Eva og Elizabeth avsto fra å stemme når søknader fra deres respektive
klubber var oppe til behandling.
Nye stilarter/klubber inn i seksjonen?
Temaet vært oppe på forbundsstyremøtet 22.-23.okt. i tillegg til 3.des.
For at seksjonen skal kunne ta bedre stilling til spørsmålet med bl.a. KFM
som ny aktivitet ble det sendt ut link til film/demoer i forkant av møtet.
GS presenterte på FS-møtet 3.des. et forslag til plassering av nye
kampsporter. Dette forslaget ble også presentert på jujutsu styremøtet 4.des.
Styret var positivt til forslaget som ble presentert. (Et av hovedpunktene i
forslaget er at nye klubber/kampsporter må akseptere det etiske kodekset som
er under utarbeidelse i forbundet).
Seksjonsstyrene for Jujutsu og FLIS må ta en diskusjon for å se om de kan
enes om forslaget som ble presentert.
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•

Medlemsutvikling – Markedsføring av jujutsu
Ref. info angående positiv utvikling av medlemstall som ble lagt fram på
forrige møte samt resultatregnskap for oktober.
I forestående ringerunde til medlemsklubbene (ref. O-9) før
hovedinstruktørsamling må vi også reklamere for Fighter Convention +
NKFs Klubbutviklingsprogram + Medlemsverktøyet.
Styret må lage en liste med stikkord som styremedlemmene kan bruke i
ringerunden.
Admin. jobber med å evaluere lister over beslektede klubber som står utenfor
Forbundet. Seksjonsstyret avventer ringerunde e.l. framstøt.
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•

Styret

.

Styret

Info

Fighter convention 7.-8. mai 2011.
”Utgiftene er på nivå med et vanlig seksjonsstevne i.f.t. halleie. Seksjonene
får imidlertid et tilrettelagt areal for sin virksomhet med matter o.a. inkl.
Aktivitetene vil få bedre markedsføring og kan ha kraft nok til å få større
3

mediadekning gjennom fellesarrangementet dersom målsettingen om ca.
3.000 mennesker innom hallen oppnås i.l.a. perioden. Største risiko
seksjonen påtar seg er tap av kr. 5.000 pr. stevnedag dersom stevnet
avlyses.”
Seksjonsstyret har via e-mail godkjent avtalen på de vilkår som
fremkommer ovenfor og vil tilrettelegge for et jujutsu stevne (NO?) en dag
i.f.m. Fighter convention 7.-8. mai 2011. Ble også enige om å forsøke å
avholde en Lavterskel konkurranse for barn den andre dagen og invitere de
nærmeste klubbene i/rundt Oslo.
Temaet følges opp på styremøtene framover.
Stevnekomiteen fikk i oppdrag å sjekke med mulig arrangørklubb for NO.
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•

Info

Styret
SK

Årsplan for 2011
Arbeidsgrupper ble nedsatt etter forrige styremøte. Eva og Arne har
distribuert forslag til sine aksjonspunkter. Anne har laget utkast som hun har
sendt Olav for kommentarer på deres aksjonspunkter.
Elizabeth, Ivar og Terje vil komme opp med forslag på den siste gruppens
aksjonspunkter.
Temaet følges opp på neste styremøte.

Info

På et av punktene i Årsplanen har styret foreslått å øke antall
konkurransekurs for barn og ungdommer regionalt (og/eller lokalt) for å
stimulere til å øke antall deltagere på stevner.
Fellesdrift har allerede et program for konkurransetrening. Styret foreslår å
inngå et samarbeid med Fellesdrift der seksjonen f. eks. bidrar til en 50/50
deling (bruke av Post 3 midler).
Avtalte å ta med info om dette på telefon runden i januar.

Styret
Alle

Eventuelt:
Saksnr.
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Sak

Frist

•

Evt. innkomne saker ved møtestart
1. Dommerkomite og fornying av lisenser - finnes det rutiner som
ivaretar dette?
2. Teknisk komite – Prøver å opprette TK under
hovedinstruktørsamlingen 11.-12.februar.
3. Orienteringssak: Sverige har en Jujutsu liga og Danmark er
positive til å bli med i en Nordisk liga. Er dette noe Norge også
bør bli med på? Høres interessant ut men vi må ha mer
informasjon for å kunne vurdere om vi har anledning til å bli
med. (Kan det være aktuelt å la NO gå inn i en slik liga?). Ivar
sjekker med Hans Petter for mer info.

Ansvar

??
Styret

Ivar/HPS

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Ivar Kjerstad

_______________________________________
Eva Andersson

_______________________________________
Olav Kvitastein

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Elisabeth Diaz
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