REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU – NR. 05– 2012/14
Sted:
Tid:

Telefonmøte
Onsdag 12. juni 2013 kl 21:15 – 22:50

Neste møte:

21. september 2013, Sted ikke bestemt

DELTAKERE:
Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
2. varamedlem

Terje Kårstad
Anne Søvik
Leif Gunnar Økland
Arne Martinsen

Fra administrasjonen:
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
Sportskonsulent

Elizabeth Diaz
Eivind Windsrygg
Hilde K. Svendsen
Bjørn Solberg

Møtet var vedtaksfør med 4 stemmeberettigede til stede.

1

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):



Godkjenne innkalling
Innkallingen enstemmig godkjent. Terje ble valgt til referent.
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Sakslisten ble sendt ut en snau uke før møtet og inneholdt henvisninger m/dato for tidligere distribuert e-post med
tilskudds-søknader samt e-post med oppstilling med evaluering/kommentarer til søknadene.
Det ble ikke innmeldt saker til eventuelt.
Sakslisten ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

O-09

Sak



Styret vedtok følgende:
Terje videresender korrespondanse med Dag til dommerkomite og
stevnekomite og ber om deres støtte til planlegging og gjennomføring av NM.
Skal samtidig også spørre dommerkomiteen om de tror det er mulig å
arrangere ne-wasa som en demo-konkurranse den samme helgen.
(Jfr. O-10 Kjartan fått lisens i Ne-wasa)

17

O-10



Paris Open i april
Elizabeth, Kjartan og Hans Petter deltok på dommerkurs under Paris Open der
Elizabeth fikk Continental B lisens og Kjartan fikk lisens i ne-wasa systemet –
Hele styret gratulerer.
Elizabeth har sendt rapport fra Paris Open til JJ-styret.
P.S.
Det finnes et rapporteringsskjema i Forbundet som alle som representerer
Forbundet skal fylle ut. Hele styret må hjelpe til å spre budskapet slik at
skjemaet blir benyttet på alle framtidige representasjonsoppdrag.

O-11



Frist

Ansvar

13.06.

Terje

Orienteringssaker
NM 2013
Sarpsborg har meldt at de ikke har anledning å arrangere NM i år. Bjørn har
forespurt Kristiansand og Trondheim som heller ikke har mulighet for å
arrangere. Unni har videresendt forespørselen til DK & SK men styret har
ikke mottatt noen tilbakemeldinger før styremøtet.
Dag Jacobsen har foreslått å arrangere NM i Oslo 2. (& 3.) november med
seksjonen som arrangør med assistanse fra adm. Dag har videre reservert
Domus hallen som ligger i nærheten av Ullevål (og Thon Hotell).

Info

Info

Info

Strategiseminar (oppfølging):
Ref. Strategiseminar med Roar Søhus (Totalkonsult) som ble avholdt etter
Ledermøtet på ParkInn, Gardermoen 8. desember 2012.
Ansvar for oppfølging av arbeidsoppgaver/strategitiltak er fordelt på
styremedlemmene som følger:
1. Kompetanseheving i klubbene Ansvar: Anne (sjekker opp
m/Adm./Martin):
Anne har sendt ut mail denne uken med info om 14 klubber har trener 1
og kun 3 klubber trener 2 kurs de siste 10 årene. Utfordring å nå fram til
klubbtrenere med info om trenerkurs, stopper ofte opp hos klubbleder
eller hovedinstruktør. Seksjonen må finne metoder for å få ut info om
trenerkurs til dem det gjelder.
2. Klubbutvikling
Ansvar: Leif Gunnar og Eivind :
Ingen ny informasjon til styret på dette punktet.
3. Media og informasjon
Ansvar: Arne (i samarbeid m/Adm.) Se email sendt ut 16.04.13 :
Arne har vært i dialog med Daniel i adm - ref. e-mail for ca. en måned
siden. Har tro på at sosiale medier som f.eks. Facebook e.l. er en god

Info

Info

Info

2

måte å nå fram med informasjon. Ble reist spørsmål om Forbundets
Facebookside kan deles med seksjonene.
Arne har aksjon for media og informasjon videre fram mot neste
styremøte
P.S.
Forbundet jobber med å lage «mediapakke» les; standard info som
seksjoner og klubber kan gi til media sammen med info om arrangementer
og begivenheter. Lager også en «standard plakat» som klubbene skal
kunne oppdatere med sin aktuelle info. Tar sikte på å ha plakat ferdig til
oppstart høstsemesteret.

Info

4. Konkurranseutvikling
Ansvar: Elizabeth (samarbeid
m/Adm./Martin) :
Elizabeth kunne dessverre ikke delta på møtet - ingen ny status å melde
på dette punktet .

O-12

Info

Styremøte med komiteledere (oppfølging):
Ref. Forrige JJ-styremøte 5.-6. april som var utvidet med komitelederne
fredag kveld og lørdag formiddag fram til lunsj.
Oppsummering fra møtet er forsøkt gjengitt i møtereferat nr. 4,
orienteringssak O-06 til O-08 (distribuert 16.mai) og inneholder en rekke
info- og aksjonspunkter. Noen av aksjonspunktene har blitt lukket, eks.
i) Forespørsel om å avholde demo konkurranse under JJN
sommerleiren: Dette lot seg ikke gjøre.

Info

ii) Dommerkurs under Paris Open; utført – jfr. omtale i O-10 ovenfor.
Elizabeth fikk World B lisens og Kjartan fikk ne-wasa lisens.

Info

Info

iii) DK har diskutert ne-wasa som vurderes som prøve-prosjekt under
NM i november (i Oslo?).
Andre aksjonspunkter står fortsatt åpne og må følges opp av de respektive
styremedlemmer og komitèer. Aksjonene er listet på møtereferat 4 og
utestående aksjoner vil bli fulgt opp på neste JJ-styremøte i september.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

 Økonomi
- Resultat rapport for periode 04-2013

16

(Jfr. melding fra Ann 22.05. : Rapport lagt i dropbox)

Ingen kommentarer - rapporten tas til etterretning.


17

Info

Tilskudd fra JJ-seksjonen første ½-år 2013
Alle søknader mottatt innen fristen 1.mai har blitt distribuert til JJ-styret 1.
uken i mai. Oppsummering av søknadene med kommentarer ble distribuert til
JJ-styret 27.05. for evaluering/kommentarer:
Styret vedtok følgende:

18
Kristiansand JJK 1.
Seksjonen gir tilskudd på kr 6.000 fra Post 3 i fm utgifter til Fight trening
med Kim Tharaldsen .
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
Kristiansand JJK 2.
Seksjonen gir tilskudd på kr 5.000 fra Post 3 i fm utgifter til Fight trening
med Kim Tharaldsen .
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
3

Kristiansand JJK 3.
Seksjonen gir tilskudd på kr 1.000 fra Klubbtilskudd Post 30050 til utgifter i
fm arrangement på terminavslutning
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
Bø JJK 1.
Seksjonen forkastet søknad om tilskudd til deltagelse på JJN instruktørkurs.
Begrunnes med at;
1. seksjonen har ikke hatt praksis å gi tilskudd for deltagelse på NKFs
trenerkurs da disse er sterkt subsidiert i utgangspunktet,
2. JJN instruktørkurset er ikke del av NKFs trenerstige
3. JJN har ikke fornyet stilartssamarbeidsavtalen med NKF
Trondheim JJK 1.
Seksjonen gir tilskudd på kr 4.500 fra Klubbtilskudd Post 30050 i fm
utgifter til treningssamling i Sports JJ i Sverige .
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
Tønsberg JJK 1.
Seksjonen gir tilskudd på kr 6.000 fra Post 3 i fm utgifter til åpen
treningsleir med Ken Culshaw der hovedtyngden av deltagerne var barn og
ungdom under 25 år.
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
Tønsberg JJK 2.
Seksjonen gir tilskudd på kr 1.000 fra Klubbtilskudd Post 30050 til utgifter i
fm arrangement på årsmøtet.
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
Haugesund JJK 1.
Seksjonen gir tilskudd på kr 5.000 fra Post 3 i fm utgifter til åpen Duo
treningsleir der alle 3 deltagerparene var barn.
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
Haugesund JJK 2.
Seksjonen gir tilskudd på kr 2.500 fra Klubbtilskudd Post 30050 i fm
utgifter til Fight trening med Margareth Aase .
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .
Haugesund JJK 3.
Seksjonen gir tilskudd på kr 1.000 fra Klubbtilskudd Post 30050 til utgifter i
fm arrangement på terminavslutning
Deltagerliste og kopi av kvitteringer mottatt .

 Inspirasjonskurs og lavterskel konkurranse for barn
Ref. inspirasjonskurset som Anna, Ivar og Arild holdt i fjor samt lavterskel
konkurransen for barn som Thorvald har holdt de siste årene.

18

Seksjonen har fått en forespørsel fra Haugesund JJK om de kan få benytte
Thorvald i fm treningsleir som klubben skal arrangere til høsten.

19

19

Styret vedtok følgende:
Seksjonen dekker lavterskel konkurranse med Thorvald på treningsleiren i
Haugesund til høsten
Videre ble det besluttet at Lavterskelkonkurranse og Inspirasjonskurs skal tas
opp til behandling / revurdering på neste styremøte.

Styret

 Selvforsvarsseminar i januar 2014
Ref vedtak nr. 16 på forrige styremøte der en arbeidsgruppe bestående av
Anne, Leif Gunnar og Terje fikk ansvaret for å jobbe videre med et
selvforsvarsseminar med Roy Rolstad:
4

20

Anne har hatt en dialog med Roy (og styret) og avtalt helgen (fre-lør) 24.-25.
januar 2014 med Roy, har videre satt Bjørn i gang med å sjekke hotellfasiliteter
og priser på/ved Gardermoen.
Vurderer om/at vi kan klare oss med stort møterom på hotellet og droppe
treningshall til den praktiske delen.
NKF har i kjølvannet av selvforsvarskurs som ble holdt under Ridderuka på
Beitostølen fått anledning til å søke midler til aktiviteter som kan komme
funksjonshemmede til gode. Selvforsvarsseminaret med klubbinstruktører vil
ha selvforsvar for funksjonshemmede som ett av temaene på programmet og
kan motta deler av et eventuelt tilskudd.

Info

Styret vedtok følgende:
Anne ber Bjørn om å sende melding til alle medlemsklubbene og gi foreløpig
info om Selvforsvarsseminaret. Komiteen jobber videre med detaljer og
innbydelse fram mot neste styremøte.

Anne/Leif
Gunnar/
Terje

Post Minutes Note:
Rica Gardermoen er foretrukket sted for seminaret på tross av beliggenhet et
lite stykke fra flyplassen p.g.a. betydelig lavere priser enn hotellene tett ved
flyplassen, dette gjelder spesielt pris for stort møterom.

Info

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Leif Gunnar Økland

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Arne Martinsen
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