Referat – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 04 – ÅR 2006/2008
STED:
Telefon
DATO/ÅR: Onsdag 13. desember 2006 kl. 2100 - 2230
DELTAKERE:

’
IKKE TILSTEDE:

JJS SAK 022

Åshild Stenevik
Morten Holdahl
Elizabeth Diaz
Frank Flatås
Kjetil Borhaug

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
2. varamedlem

Marius S. Tvinnereim
Anne Søvik

Styremedlem
1. varamedlem

GODKJENNE SAKLISTE
•

JJS SAK 023

Ok

POST/ORIENTERING
•

Resultater fra VM 2007: Det ble ingen medaljer på de 7 norske utøverne i
VM i Rotterdam, men de gjorde det likevel bra med tanke på alder og rutine.
Fyldig rapport fra NM finner dere på www.kampsport.no

•

Rapport fra JJ Kongressen som ble avhold samtidig med VM fra President
Trond Berg. Rapporten er i sin helhet sendt ut til styremedlemmene

•

Orientering om saker fra Forbundsstyret som ble avholdt 9. desember vil bli
sendt til oss som referat. Åshild kunne dessverre ikke delta pga sykdom.

•

JJ Stevner 2007 er delegert bort til stevnekomiteen, Heidi Rønne er leder.
Stevnene vil komme som følger; Norway Open i April, RM i september, NM
i november.

•

Anita Rojaz har ønsket å trekke seg fra stevnekomiteen. Hun får beskjed om
at det er ok, men at vi gjerne ønsker henne at hun stiller som ”sovende
medlem” som kan bidra når hun føler for det.

Ansvar: Elizabeth følger opp mot Anita og avtaler om dette er noe Anita ønsker.
Forbundstinget har pålagt oss noen oppgaver;
-

Vedtak JJ 017:

De ønsker at vi diskuterer om det ville være lurt å velge styre for 3 år i stedet
for 2. Følgende ble vedtatt:

Seksjonen ønsker at styreperioden forblir 2 år.
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Vedtak JJ 018:

Vedtak JJ 019:

Angående lov-, doms og appellutvalg så støtter seksjonen forslag om at
Forbundsstyret legger fram forslag at disse utvalgene nedlegges og at det i stede
benytter seg av NIF sine utvalg sentralt.
-

Forbundet ønsker at vi går gjennom rutinene våre for å sikre at vi ikke gjør
organisasjonsarbeid dobbelt opp. Vi konkluderer med at Jujutsu seksjonen er
så liten og oversiktlig at vi er flinke til å samkjøre.

-

Vi har mottatt forespørsel fra administrasjonen om det er noen personer
innen jujutsu som skal settes opp på hederslisten.

Seksjonen ønsker ikke å utnevne noen til en slik liste på nåværende tidspunkt.
I følge organisasjonshåndboken har seksjonen mulighet for å utnevne årets
person, årets klubb med mer. Dette blir diskutert men det blir konkludert med at
det ikke er ønskelig å starte med en slik ordning på dette tidspunktet. Dette da
det gjennom tidene har vært mange ildsjeler som ikke har fått en slik pris og
dette kan da fremstå som noe urettferdig. Det kan evt vurderes om det er
ønskelig å utneven årets person senere på året.

JJS SAK 024

ØKONOMI
Det har ikke kommet noen rapport enda.

JJS SAK 025

BUDSJETT 2007
Elizabeth legger frem forslag til revidert budsjett.. Det blir satt opp et null
budsjett hvor inntekter tilsvarer utgifter, da vi på det daværende tidspunktet
mangler oversikt over evt overdkudd/underskudd fra 2006. Elizabeth har fått
beskjed at det må beregnes at sesjonen må avsette penger til støtte av de mindre
kretsene/regionene. Det blir tatt høyde for dette under post: 30050
Klubb/Kretstilskudd. NM hadde i 2006 utgifter på ca kr. 30 000,- dett må
forventes tilsvarende utgifter i 2007. Post 90020 Styre/AU-møter blir reduser
med kl. 5000,- for at budsjettet skal gå i 0. Styret må belage seg på å avholde
flere møter pr. telefon i 2007.
Elizabeth har ansvar for å sende ut nytt forslag til det reviderte budsjettet til
seksjonen og til administrasjonen.

JJS SAK 026

SØKNADSORDNINGER
Tas opp igjen fra forrige møte..
Følgende ordninger finnes for jujutsu seksjonen:
- Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer nasjonale stevner eller
treningsleirer.
- Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer tiltak rettet mot barn,
unge, jenter og kvinner
- Vi skulle hatt matter men disse er dessverre ødelagt for tiden.
Skjema og retningslinjer for å søke finnes på:
http://www.kampsport.no/t2.asp?p=59074
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JJS SAK 027

OPPFØLGINGSSAKER
VM 2007 ( Sak 013)
– Anne har sørget for at søknad om fritak for å betale bot for manglende
dommere under VM er sendt.
Etikk og verdier (Sak 020)
- Anne har sørget for at brev er sendt ut.og NIF sine regler for alkohol.
Mål og strategier (sak 016):
- Avholde fellesmøte for alle klubb-/styreledere i Norge for å fremme jujutsu
interesser.

JJS SAK 028

EVENTUELT
Neste Møte: Lørdag 21.04.
Ref.
Morten Holdahl

(Undertegnes)
_______________________________________
Styreleder Åshild Stenevik

_______________________________________
Morten Holdahl

_______________________________________
Elizabeth Diaz

_______________________________________
Frank Flatås

_______________________________________
Kjetil Borhaug
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