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REFERAT – STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 4 –  ÅR 2009/2010 

 
 
STED: Rica Hotell Helsfyr 
DATO/ÅR:  Søndag 26. oktober kl. 13.30 – 15.00 
 
DELTAKERE:    
 Åshild Stenevik Styreleder Tilstede 
 Eva Andersson Nestleder Tilstede 
 Bernt Dahl Styremedlem  Ikke tilstede 
 Kim Taraldsen Styremedlem  Tilstede 
 Terje Kårstad Styremedlem  Tilstede 
 Anne Søvik 1. varamedlem Tilstede 
 Torgeir Fredly 2. varamedlem Ikke tilstede 
 Kurt Jarle Niltveit Sportskonsulent NKF Ikke tilstede 
     
 

JJS SAK 24 GODKJENNE SAKLISTE 

 

JJS SAK 25 EVALUERING AV LEDERMØTET 

Det deltok 18 av 19 påmeldte deltakere. Dersom en regner med seksjonsstyret 
var 10 klubber av 31 klubber i seksjonen representert på møtet. I tillegg deltok 
Trond Søvik, Raik Tietze og Kurt Arve Niltveit fra NKF administrasjonen. 
President Trond Berg og sportssjef Dag Jakobsen var innom møtet på lørdagen.  
Anne og Terje skrev referat fra møtet.  
 
Det var ønske at det ble sendt ut evalueringsskjema i etterkant av møtet.  

 
Ansvar:  Åshild lager kort mail med spørsmål om hvordan de opplevde møtet og om der 

er ønske med tilsvarende nytt møte.  
 

I forbindelse med gruppearbeidene kom det frem noen hovedområder som det 
var ønske at det jobbes videre med. Seksjonen setter ned noen arbeidsgrupper 
som får ansvar for å utrede de ulike områdene. Følgende grupper ble foreslått.  
 
Gruppe: Bedre kommunikasjon – hvilken informasjon trengs og hvordan få 
denne ut til medlemmene. 
Gruppeleder: Terje Kårstad 
Medlem: Linda Walheck Olsen 
Medlem: Heidi Rønne 
Medlem: Uwe Kubosch 
 
Gruppe: Målrettede samlinger – arbeide med å få til et svartbelteseminar 
og se på hvilke andre seminarer som er ønskelig. Gruppeleder: Kim Taraldsen 
Medlem: Alf Kristian Eilertsen 
Medlem: John Arild Birkeland 
Medlem: Hans Petter Skolsegg 
Resurser: Raik Tietze og Trond Søvik. 
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Denne gruppen bør også se på muligheten for en fotosesjon for å lage en 
teknikkbank slik den tekniske arbeidsgruppen foreslo.  
 
Gruppe: Lokale aktiviteter – utvikle Raik sitt konsept for aktivitetstiltak 
rettet mot barn og ungdom. 
Gruppeleder: Torgeir Fredly (Bø JJK, ikke tilstede på møte) 
Medlem: Thorvald Nilsen (Sentrum JJK/Bergen, ikke tilstede på møte) 
Medlem: Geir Jensen (Trondheim JJK, ikke tilstede på møte) 
Medlem: Nils Rise (Kick JJK/Oslo, ikke tilstede på møte) 
Medlem: Geir Egil Markussen (Stavanger JJK, ikke tilstede på møte) 
Resurs: Raik Tietze  
 
Denne gruppen bør også se på muligheten for lignende aktivitetstiltak for 
voksne. Raik bør kalles inn til første møte for denne gruppen.  
 

Ansvar:  For den siste gruppen var det ingen av de foreslåtte kandidatene som var tilstede 
på møtet. Det blir derfor seksjonsstyremedlemmet fra de ulike klubbene som får 
ansvar for å snakke med den foreslåtte kandidatene fra sin klubb.  
For de øvrige to gruppene har gruppelederne ansvar for å kontakte gruppens 
øvrige medlemmer og avtale første møte.  
 
Der er ønske at gruppen legger frem sitt forslag til i februar 2009.  

     
 

JJS SAK 26 SEKSJONENS MATTER 

Ref. mail fra Trond Søvik om at de ikke lenger har anledning til å oppbevare 
seksjonens matter. Dette er flettematter av gammel type. Mattene er slitt og 
puslebiter er falt av.  

 
Vedtak JJ 05 Seksjonens vedtar at mattene gis bort da de er slitt og flere mangler puslebiter. 

Mattene er av gammel type. 
Vi ber administrasjonen sende mail til alle jujutsu klubbene og legge ut info på 
kampsport.no. Mattene må klubben selv sørge for å hente hos Bjørndalen IL.  
 
 

JJS SAK 27 DEKKE BANKETT FOR DOMMERE UNDER NM 

Seksjonen har mottatt forespørsel fra Elizabeth Diaz om dommere som deltar 
under NM får dekket banketten i fbm. NM.  

 
Vedtak JJ 06 Dommere som deltar under NM får dekket banketten av seksjonen.   

 
 

JJS SAK 28 DELTAKELSE UNDER JJIF KONGRESSEN I FBM. VM I MALMÖ 

I forbindelse med VM i Malmö blir det avholdt JJIF kongress. Trond Berg kan 
dessverre ikke delta men det har kommet frem en del saker og det er ønske at 
noen fra seksjonen deltar.  

 
Vedtak JJ 07 Seksjonsleder deltar på denne kongressen og får dekket reise og opphold i 

forbindelse med dette.  
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JJS SAK 29  EVENTUELT 
   Ingen saker.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 14:50 
 
Referent:  
Åshild Stenevik 
 


