Protokoll
– STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN – NR. 04– 2004/2006
STED:

Telefonmøte

DATO:

25. januar 2005, kl. 19-21

TIL STEDE:

Solveig Engbakk
Lasse Hammersland
Terje Rød
Anne Sofie Skaufel
Geir Gilje

JJS SAK 31.04.05

Godkjenne saksliste og innkalling.
Godkjent

JJS SAK 32.04.05

Orienteringssaker
Anne Sofie og Solveig informerte om møte med Sportssjef som
ble avholdt før jul. Eget referat foreligger.

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Anne Sofie og Solveig informerte om møte med komitélederne
(TK, DK og AK), landslagstrener, utøverkontakter og
ungdomskontakt vedrørende fremtidig konkurranseaktivitet 23.
januar. Eget referat vil skrives fra dette møtet.
Terje har trukket seg fra AK. Heidi Rønne er forespurt om å
overta som ny leder, og har takket ja.

JJS SAK 33.04.05

Økonomi

Vedtak 04.37

Budsjett godkjent.

JJS SAK 34.04.05

Internasjonalt arbeid
Matrise for internasjonalt arbeid ble godkjent på mail fredag
12. november, og protokollføres her.

Vedtak 04.38

Matrise for internasjonalt arbeid godkjennes.
Deler av vedtak 01.11 anses av Forbundsstyret som å gå imot
vedtak i Forbundsstyret, og må derfor omgjøres.

Vedtak 04.39

Vedtak 01.11 omgjøres til følgende:
”Hans Petter Skolsegg ønskes som internasjonal representant
for jujutsu.”

JJS SAK 35.04.05

Graderingskomité

Vedtak 04.40

Følgende mandat vedtas for GK:
• Komiteen kan forestå forbundsgraderinger på nasjonalt
nivå for stilartsuavhengige klubber. Krav om ¾ flertall
enighet i komiteen. Proforma-gradering skal ikke
foretas.
• Komiteens leder har anledning til å innhente
midlertidige medlemmer dersom dette anses for
nødvendig ved bestemte graderinger.
• Komiteen har anledning til å be styret om å få utvide sitt
virkeområde dersom ønskelig. En aktuell utvidning
kunne for eksempel omfatte utvikling av et forslag til
pensum for jujutsu, som kan benyttes som grunnpensum
for de klubber som måtte ønske dette.
En forutsetning for det første punktet er imidlertid at det
undersøkes hva som menes med proforma, og at dette ikke går
imot jujutsustyrets intensjon med GK.

Ansvar:

Geir

JJS SAK 36.04.05

Lisensperiode
Vedtak om endring av lisensperiode ble gjort på mail 07.
januar, og protokollføres her.

Vedtak 04.41

Forslag til ny lisensperiode vedtas, forutsatt at det tillates det
første året at utøvere benytter gammel lisens fram til høsten.
Det må også informeres godt om dette til medlemmene.

Ansvar:

Solveig informerer TK, DK og AK. Anne Sofie kontrollerer at
informasjonen legges ut/er lagt ut på websidene.

JJS SAK 37.04.05

Planlegging av fremtidig aktivitet
Sponsorarbeid
Under helgens møte rundt konkurranse var det klart at
sponsorarbeid er viktig, men at det foreløpig er få ressurser for
å satse hardt på dette. Imidlertid ønsker man å få dette arbeidet
i gang, og en del ressurspersoner ble identifisert.

Vedtak 04.42

Vedtak 04.43

Ansvar:

Terje blir ansvarlig fra styret, og vil søke å igangsette dette
arbeidet.
Kvinneprosjektet
Følgende vil søkes gjennomført i kvinneprosjektet:
• Pilotprosjekt i Romerike JJK med selvforsvarskurs for
kvinner, hvor det vil evalueres hvor verdifullt dette er som
virkemiddel for å skaffe nye kvinnelige medlemmer.
• Nasjonal jentesamling ikke ulikt judos jentesamlinger, for
blant annet å søke å skape bedre miljø for kvinner i jujutsu.
Kick forespørres om de ønsker å arrangere dette, men det
vil utlyses dersom denne klubben ikke ønsker å påta seg
arrangementet.
• Klubber som tas med i klubbutviklingsprosjekt får noe
støtte for tiltak beregnet på å gjøre klubben mer attraktiv for
kvinner og/eller øke antall kvinnelige instruktører.
• Pensum i klubbutviklingsprosjekt bør inneholde noe rundt
det å skape gode forhold for kvinner i klubbene, og et slikt
pensum vil søkes framskaffet/utviklet.
Solveig informerer Romerike JJK. Anne Sofie forespør Kick.
Solveig og Anne Sofie ser på pensum i klubbutvikling.
Barn og unge
I budsjettet avsettes penger for konkurransefri aktivitet rettet
mot barn og unge. Konkrete tiltak vil vurderes på et senere
tidspunkt. Under møtet om konkurranse 23. januar ble det satt i
gang arbeid rundt å utvikle en egen barne- og ungdomsmodul i
konkurransekursene. I 2006 ønsker vi også å sende ungdommer
fra Norge på konkurranseleir i utlandet.
Profileringsarbeid
I budsjettet settes det av penger for å jobbe med profilering av
jujutsu for å gjøre jujutsu mer synlig i samfunnet. Under møtet
om konkurranse 23. januar ble arbeid med utvikling av
stevneplakater igangsatt av AK. I første omgang vil det utvikles
plakater og brosjyrer i forbindelse med kvinneprosjekt og
stevner, men også andre muligheter vil utforskes.

Ansvar:

Solveig tar dette arbeidet videre foreløpig.
Seksjonsleir

Vedtak 04.44

Søknadsfrist for 2. seksjonsleir 2005 settes til 1. mai.

Ansvar:

Solveig ber administrasjonen sende ut utlysning.
NC III og NM 2005

Vedtak 04.45

Kick får tilslag på NC III og Kristiansand JJK på NM.
Coach-kurs
Vi har fått beskjed fra sportsjefen at vi har fått godkjent coachkurs med en ramme på 10.000kr.

Ansvar:

Lasse setter dato og inviterer instruktør(er). Dato vil også
sjekkes med landslagstrener. Rammen kan være for lav, og
Lasse vil ta kontakt med Dag rundt muligheten for økning.

JJS SAK 38.04.05

Eventuelt
Raik har uttrykt ønske om å ha også Lasse som kontaktperson
for toppidrett.

Vedtak 04.46

Lasse vil være kontaktperson for toppidrett i tillegg til Solveig.

Ansvar:

Lasse informerer Raik
Det er ønske om å finne penger utenom toppidrettsbudsjettet
for å innhente landslagstrener til NM. Budsjettet gir imidlertid
ikke rom for flere poster. Styret vil derfor se det an, og se
hvordan økonomien er på slutten av året når NM skal avholdes.
Dersom det er rom for dette vil 2000-3000kr kunne avsettes for
å innhente landslagstrener, men det må i utgangspunket
budsjetteres inn i toppidrettsbudsjettet.

Ansvar:

Lasse informerer Raik
Styret ønsker å undersøke rundt tilgjengelighet av boken/heftet
”Lek og moro i budo”.

Ansvar:

Oslo 02.02.05
Solveig Engbakk

Geir forhører seg med administrasjonen.

