SAKSLISTE – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 03 – ÅR 2006/2008
STED:
Rica Nidelven Hotell, Havnegt. 1 – 3., Trondheim
DATO/ÅR: Søndag 12. november 2006 kl. 1030 -1330
DELTAKERE:
Åshild Stenevik
Frank Flatås
Elizabeth Diaz
Anne Søvik
Marius S. Tvinnerheim

JJS SAK 012

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
Styremedlem

GODKJENNING AV SAKLISTE OG UNDERSKRIVELSE AV
PROTOKOLLER
Saksliste ble godkjent og protokoller fra styremøte 1 og 2 ble underskrevet.

JJS SAK 013

ORIENTERINGSSAKER

Vedtak 03.14:

JJS SAK 014

•

VM 2006 avholdes i Rotterdam 17. – 18. november. President Trond
Berg reiser ned som internasjonal representant for jujutsu.
Landslagstrener Raik tar med 7 deltager, 2 duo par og 3 fightere.

•

Orientering om saker fra Forbundsstyret på møte 27. oktober:
- Forbundsstyre har inngått avtale med MXDC Sport.
- Avtalen med Fighter sport fortsetter ut året.
-Styret ønsker at avtalen med Fighter sport skal videreføres også neste år
forutsatt at Forbundet forhandler frem en avtale med tilsvarende vilkår
som tidligere.

•

Det er satt ned en komité på tvers av stilartene for å utvikle felles
stevneprogram. Jan Erik Karlsen fra Sentrum KS deltar fra jujutsu.

•

Det har kommet en ny org. håndbok som inneholder alle stilarter.

ØKONOMI
Elisabeth informerer om regnskapet. Hun berømmer Ann i administrasjonen for
god informasjon.
Vi har bare kontinentale og ingen internasjonale dommere noe som gjør at vi får
bot fordi vi ikke kan stille dommere i VM.

Ansvar:

Anne prater med adm. for å høre om de kan søke om fritak fra å stille dommere.

JJS SAK 015

OPPFØLGINGSSAKER
Følgende dokumenter er mottatt fra tidligere leder og ble diskutert:
- Plandokument.
- Matrise for internasjonaltarbeid.
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Vedtak 03.15:

Vi bør ikke på dagens nivå sette navn på internasjonal representant. Den som er
tilstede på internasjonale stevner kan representere. Dette kan være president,
seksjonsleder, dommere, landslagstrener el.lign. Det forventes at den som
representerer avlegger rapport.

JJS SAK 016

MÅL OG STRATEGIER FOR STYREPERIODEN.
Saker som ble diskutert som midler for å øke og beholde medlemmer:
- Vi kjenner til at det er flere klubber som trener jujutsu uten at de er med i
N.K.F. For å få aksept for mangfoldet og hverandre kan det være nyttig å
invitere disse klubbene inn i forbundet. Kanskje kan vi søke støtte i
forbundet for dette (post 3 midler). Saken tas opp igjen på neste styremøte.
- Svartbelteseminar. Tas opp igjen på neste møte.
- Avholde fellesmøte for alle klubb-/styreledere i Norge for å fremme jujutsu
interesser.
- Det er ønskelig at landslagstrener og styremedlemmer tar kontakt med nye
utøvere under NM slik at disse føler seg velkomne og ønsker å fortsette å
konkurrere.
- Dommerkurs. Vi ønsker at de kontinentale dommerne har dommerkurs
oftere. Elisabeth savner at dommerne får vite hvilket nivå dommerne
befinner seg på og hvordan de kan komme seg videre.

Ansvar:

Elisabeth tar kontakt med Ante (utdanningsansvarlig) og snakker med ham om at
dommerkursene bør være oftere og bør være bedre forberedt, for eksempel med
å gi kursdeltagerne papirer med relevant teori.
-

JJS SAK 017

Kvinnetreningsleire/selvforsvarskurs for kvinner evt. dameleire på tvers av
kampsportene.
Styret har mottatt tilbakemeldinger fra klubbene som arrangerte Barnas
Jujutsu dag og det viser seg at det var lav oppslutning rundt dette
arrangementet. På bakgrunn av dette ser seksjonen ingen grunn til å gjenta
dette på nasjonal basis. Dersom klubbene ønsker kan de avholde tilsvarende
dag i egen regi og vil da stå fritt til å velge dag og tid selv ut fra hva som
passer best for hver enkel klubb.

KOMITEER
Følgende komiteer er på plass:
Stevnekomité (SK):
Leder: Heidi Rømme
Medlem: Unni Stangnes
Medlem: Anita Rojas
Dommerkomité(DK):
Leder: Hans Petter Skolsegg
Medlem: Kjartan Gifford
Medlem: Unni Stangnes
Tekniskkomité (TK)
Vi bør sette opp en teknisk komité slik at vi kan få et graderingspensum for dangraderinger i forbundet. Vi diskuterte ulike medlemmer og kommer tilbake til
dette på neste møte.
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JJS SAK 018

SØKNADSORDNINGER
Utsattes til neste møte.

JJS SAK 019

BUDSJETT 2007
Utsettes til neste møte.

JJS SAK 020

ETIKK OG VERDIER
Styret har mottatt melding om at det på flere stevner er blitt oppservert at
mindreårige har nytt alkohol. Det har også forekommet at personer under 18 år
er også tatt med på utesteder hvor det er 18 års grense etter stevner i regi av JJ
seksjonen og NKF. Det er nulltoleranse for å drikke alkohol for utøvere og
representanter for landslaget.

Vedtak 03.16:

Vi ber adm. sende ut beskjed om at slik atferd ikke aksepteres.

Ansvar:

Anne følger opp denne saken med forbundet.

JJS SAK 021

EVENTUELT
- Heidi og Unni ønsker at resultater fra NM og NC skal komme ut fortere.
Seksjonen har ikke tilgang til å legge ut annet enn nyheter. Trond Søvik ble
informert og han sier det skal komme nye sider. Noe som er planlagt å
komme i desember 2006.
- Skademeldingsskjema bør være enklere å fylle ut. Trond Søvik informerer
om at det kommer nye som er mer ferdigutfylte.
- Elisabeth kjøper inn blekk til sin skriver hjemme.
- Vi diskuterte at det kan være lurt for stevnekomiteen å reise rundt til andre
kampsporter og se på stevneavvikling. Bl.a. er TKD flinke til å gjennomføre
smertefrie stevner.

(Undertegnes)
_______________________________________
Styreleder Åshild Stenevik

_______________________________________
Frank Flatås

_______________________________________
Elizabeth Diaz

_______________________________________
Marius Tvinnereim

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Referent: Frank Flatås
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