REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 04– 2010/12
Sted:
Tid:

NKFs treningslokale, Majorstua
12.02.2011 kl. 14:00 – 15:45

Neste møte:

30.03.2011, Tlf.møte

DELTAKERE:
Seksjonsleder, referent
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
2. varamedlem

Terje Kårstad
Eva Andersson
Anne Søvik
Ivar Brøndbo Kjerstad
Arne Martinsen
Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS)
Sportssjef

Trond A. Søvik
Dag Jacobsen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Sportskonsulent

Olav Kvitastein
Bjørn Solberg
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Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•
•
•

Godkjenne innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt.
Saklisten ble enstemmig godkjent – ingen saker til eventuelt.
Godkjenne siste møtereferat og signere denne
Referat fra forrige møte 04.12.2010 er godkjent pr. e-post og utskrift av samme ble signert på møtet.
Referat fra møte 11.09. 2010 & 21.10.2010 ble også signert på møtet og alle tre referatene overlevert til GS

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-11

1.

2.

3.

4.
5.

Frist

Representasjon på JJIF Kongressen i november
H.P.Skolsegg deltok på Kongressen som ble avholdt i.f.m. VM i St. Petersburg.
Rapport/oppsummering er under utarbeidelse - kommer til neste møte
Tilskuddsordning for klubbene (behandlet på forrige møte)
Krav til innsending av deltagerlister/bilag før utbetaling av klubbtilskudd må presiseres
ved framtidige utlysninger av støtteordning. Klubbene må også få tilbakemelding når
lister mottatt.
Nye stilarter/klubber inn i seksjonen (ref. forrige styremøte):
FLIS har styrebehandlet og gitt sin tilslutning til forslaget fra Admin om flytting av
stilarter/kampkunster mellom seksjonene. FLIS akseptert å avgi Krav Maga til
Jujutsu. Nye klubber som går under betegnelsen Selvforsvar vil eventuelt bli tatt opp i
Jujutsu seksjonen.
Revidert budsjett for 2011
Vil bli behandlet via e-post
Årsplan for 2011
Vil bli behandlet via e-post

Ansvar

HPS
Info

Info

Info
Info

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

28

29

26

27

Sak

Frist

•

Økonomi
Hovedpunktene i foreløpig regnskap 2010 (resultat rapport) pr. desember
ble gjennomgått. Inntekter som budsjettert. Administrative utgifter noe over
budsjett. Alle hoved-utgiftsposter under budsjett. Overskudd (eksklusiv
post 3 midler) på ca. 52.000 kr.

•

Evaluering av helgens hovedinstruktørsamling
Styret anslår at ca. 40% av de aktuelle klubbene var representert. Kan håpe
på 70% hvis vi prøver noe lignende ved en senere anledning.
Noen av de sentrale klubbene i seksjonen så som Oslo Ju jitsuklubb og
Sentrum Kampsport Klubb glimret dessverre med sitt fravær.
Foredrag om treningsmetode og coaching v/Espen Amundsen ble tatt godt i
mot. (Kopi av foredraget har blitt distribuert via e-mail).
Under møtet på fredag så ble det også valgt Teknisk Komite (TK) for
Seksjonen. Følgende personer ble valgt: Alf Kristian Eilertsen Grimstad JJK
(leder), Elizabeth Diaz Haugesund JJK og Rolf Pettersen Stålkameratene IL
JJG.
Relevante klubber som står utenfor Forbundet bør inviteres inn i samme rom
slik at vi kan vise/fortelle hva vi står for men også for at de skal kunne stille
spørsmål og fortelle hva de legger vekt på. Det ble reist forslag om å sende
invitasjon til relevante klubber og invitere dem med på seksjonens møte
under Fighter Convention (jfr. Pkt. 31 nedenfor).
Eva lager utkast til invitasjon og distribuerer til styret for kommentarer.

Ansvar

Info

Info

Eva
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30

•

31

•

28

Toppidrett ved sportssjef Dag Jacobsen
Dag informerte om Forbundets toppidrett og talentutvikling.
Jujutsu har pr. i dag ikke landslag men utøvere kan kvalifisere seg til EM
eller VM gjennom deltagelse på stevner i utlandet (hvis aktuelt - sjekk med
sportssjef hvilke stevner som aksepteres for kvalifisering). I inneværende år
så er det EM i Maribor (Slovenia) og jr.VM i Gent (Belgia).
Jujutsu seksjonen mangler Talentprogram slik Karate, Tae Kwon Do og
Wushu har. Seksjonen må lage program.
Seksjonen trenger instruktører til konkurransekurs. I tillegg til Kim er Ivar og
Anna aktuelle som instruktører.
Det vil bli sendt ut info fra Admin til klubbene med oppfordring om å holde
konkurransekurs. (Forbundet dekker utgifter til instruktør når
kunkurransekurs arrangeres i samarbeid med klubbene).
Fighter Convention 7.-8. mai 2011
Stevnekomiteen har forsøkt/forsøker å komme i kontakt med Sentrum
Kampsport Klubb i Sarpsborg for å høre om de vil stå som arrangør av
Norway Open under Fighter Convention. Admin vil bistå med å opprette
kontakt.
SK skal avholde tlf.møte. Admin vil bistå med teknisk assistanse hvis
ønskelig.
Styret diskuterte også om vi risikerer at nybegynnere ikke tør melde seg på
hvis stevnet har status som NO - (burde vi heller arrangere et Regionalt
stevne?) Styret konkluderte med at vi ønsker å arrangere NO men at det i
tillegg til eliteklasse må være rekrutt-/nybegynnerklasser.
Seksjonen besluttet å gi hovedinstruktørene fribillett til seminarer under
Fighter Convention + middag lørdag kveld mot at de også deltar på 1 times
jujutsu oppfølgingsmøte (jfr. denne helgens samling) for å diskutere
utvikling og rekruttering. Eva lager invitasjonen og ber Admin v/Bjørn om å
distribuere.
Seksjonen ønsker Jujutsu instruktør(er) på Fighter Convention, helst norske.
Det ble foreslått å spørre Margaret Aase eller Jon Arild Birkeland
(alternative som kan spørres kan være Ole Johan Karlsen eller Rune S.
Henrichsen).
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Anne Søvik

_______________________________________
Elisabeth Diaz

3

