
Protokoll 
– STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN – NR. 05– 2004/2006 

       
STED:       Ullevål 
       
DATO:      12. mars 2005, kl. 10-17 
 
TIL STEDE:  Solveig Engbakk  Leder 
   Lasse Hammersland   Nestleder 
   Terje Rød   Styremedlem 

Anne Sofie Skaufel  Styremedlem 
Geir Gilje   Styremedlem 

 
 
JJS SAK 39.05.05 Godkjenne saksliste,  innkalling og referat fra forrige møte. 
 
   Godkjent. 
 
JJS SAK 40.05.05 Orienteringssaker 
 

Utkast av brosjyrene ”Kvinner og Jujutsu” og ”Jujutsu” er 
laget. Stevneplakater er utviklet, og allerede benyttet ved NC1.  
 
NIP midler info: Pengene er fordelt.JJ fikk 30.000,- som er 
”søkbare” midler. Det skal avholdes et møte til vedrørende 
dette før endelig bestemt. 
 
Møte med komiteer og utøverkontakt og landslagssjef 
23.januar: Eget referat foreligger. 
 
Mulig ressursperson ifm reise-kostnader: Kjartan fra Krs er 
foreslått. Lasse kontakter Kjartan og Raik. 
 
NC1 ble dekket av TV og avis. 6 personer deltok på 
dommerkurset, derav 2 nye dommere.  

 
Rapport fra NM 2004 foreligger. Forbedringspunkter vil 
overbringes de aktuelle parter. 
 

Ansvar:  Solveig  
 

 
JJS SAK 41.05.05 Økonomi 
 

Vi har ikke fått regnskapsrapporter i 2005. Fjoråretsresultat ble 
kr.6.500 høyere enn forventet. Budsjettet justert. 
  

Vedtak 05.47  Disse 6.500 settes inn på klubb/kretstilskudd.  
 



Aktiviteter avholdt så langt er NC1, dommerkurs og leir 25-27 
feb. Resultat innenfor budsjett. 

 
JJS SAK 42.05.05 Infopakken 
 

Arbeidet med informasjonspakken våren 2005 ble påbegynt 
under møtet og vil fullføres på mail i etterkant. 

 
Ansvar:   Anne Sofie, Solveig 
 
 
JJS SAK 43.05.05 Komiteer 
 

Forbundsstyret har vedtatt ny organisasjonsstruktur for 
komiteer:  
 
Dommerkomité får flere oppgaver. Blant annet vil den også ta 
seg av videreutvikling av regelverk i konkurranse, og komiteen 
kan ha flere medlemmer enn før.  
 
Teknisk komite (TK) vil utføre samme oppgaver som vår GK.  
 
Arrangementskomiteen får nytt navn: Stevnekomite (SK).  
 

Vedtak 05.48  Komitestruktur endres ihht forbundets vedtak. 
  
Vedtak 05.49 Nåværende medlemmer i TK flyttes til DK, og nåværende GK-

medlemmer blir nye TK. De nye komiteene anses nå for å være 
godkjent av styret.  

 
Vedtak 05.50 Medlem i Toppidrettskomiteen blir Lasse Hammersland. 
 
 
JJS SAK 44.05.05 Poengsystem Norgescup 

Nåværende TK har på styrets oppfordring gjennomgått 
poengsystemet for NC før dette tas i bruk, og har kommet med 
forslag til noen endringer. Forslaget som foreligger er som 
følger: Gull 7p, sølv 5p, bronse 3p, 4.plass 1p.  

 
Vedtak 05.51 Forslag på poengsystemet fra nåværende TK godkjennes av 

styret. Søknad for å få dette godkjent av forbundsstyret. Mail 
sendes til Solveig, som tar dette videre.  
 

Ansvar:   Terje. 
 
 
JJS SAK 45.05.05 Planlegging av fremtidig aktivitet 
    

Klubbutvikling:  



Ønsker å finne ut hvilke tilbud som finnes. NIF jobber med et 
opplegg, men det er ikke klart før om ca. 1 år. 
  

Ansvar:   Geir. (Kontakt Espen Amundsen) 
 
 
Tilskuddsordning 

 
Vedtak 05.52 JJ seksjonen skal ha en tilskuddsordning ifm Kvinne/ Barn og 

Ungdom. Totalramme blir 15.000,- 
 
 
NIP-midler 
Plan og behovsforklaring for 2005 utarbeides og sendes til 
Espen Amundsen i forkant av møte rundt tildeling av midler. 
Utkast sendes på mail. 

 
Ansvar: Solveig  
 
    

Sponsing 
Muligheter for sponsing undersøkes.  
 

Ansvar:    Terje. 
 
 
JJS SAK 46.05.05 Eventuelt 
 

Ringerunde: Styret ringer alle klubbene i løpet av våren. 
Spørreskjema må oppdateres. 
 

Ansvar   Anne Sofie 
 

Vedtak 05.53 Ringerunde gjennomføres når spørreskjema er oppdatert. 
Senest 01.05.05.  
 
 

 
 
Kristiansand 
12.04.05/ 
Lasse Hammersland 
 
 


