SAKSLISTE – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 05 – ÅR 2006/2008
STED:
Telefon
DATO/ÅR: Onsdag 14. februar 2007 kl. 2100 - 2230
DELTAKERE:
Åshild Stenevik
Morten Holdahl
Frank Flatås
Marius S. Tvinnereim
Anne Søvik
Kjetil Borhaug

JJS SAK 029

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

GODKJENNE SAKLISTE
Alle har fått tilsendt saksliste. Saksliste blir godkjent men Åshild bemerker at
sak 30 delvis går ut.

JJS SAK 030

JJS SAK 031

POST/ORIENTERING
•

Rapport fra møte mellom seksjonsledere, regioner, stevnekomiteer og
sentraladministrasjonen som avholde 20. februar. Dette møtet er kommet i
stand for å forbedre samarbeidet mellom seksjonene og regionene/kretsene.
Dette møtet har ikke blitt avholdt ennå. Noe av det som skal diskuteres er
rolle/oppgavefordeling ovenfornevnte parter.

•

Orientering om saker fra Forbundsstyret som ble avholdt lørdag 9.
desember.
Dette ble tatt opp på forrige møte. Bl.a. ble tingperioden foreslått forlenget,
noe som ble nedstemt. Medlemmene bes lese referat fra møtet og komme
med eventuelle spørsmål på neste seksjonsmøte.

ØKONOMI
Gjennomgang av økonomirapport og regnskap for de siste månedene.
Ingen store utgifter foreløpig i år. Vi fikk et overskudd forrige år på ca 62000 kr.
Disse kan vi velge å bruke på forskjellige poster i budsjettet for eksempel til
klubbledermøte.

JJS SAK 032

STEVNER, KONKURRANSEKURS OG DOMMERKURS.
På det kommende stevnet er prisene for 2006 benyttet:
Dommerkurs: kr. 600,Stevne, Fight kr. 250,Stevne, Duo par, kr. 350,- pr par.

Vedtak JJ 020

Prisene skal være de samme som for foregående år.
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Konkurransekurs:
Vi har fått forespørsel fra Dag Jacobsen angående at det ikke arrangeres
konkurransekurs i nye klubber. De klubbene som har forespurt Raik om kurs er
Sarpsborg, Kr.Sand og Bergen. Alle disse klubbene har hat tilsvarende kurs før.
Bør vi gjøre noen tiltak for å kontakte klubbene som ikke har arrangert slike
kurs? Dag Jacobsen har informert om at utdeling av post-3 midler til
konkurransekurs i hovedsak vil bli tildelt klubber som ikke tidligere har fått
gjennomført slike kurs
Vedtak JJ 021

Vedtak JJ 022
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Vi skal gjennomføre ringerunde til alle klubbene og bl.a. informere om
muligheten til å få støtte til slike kurs.
Honorar for dommerkurs
Vi vil at honoreringen til kursholdere på dommerkurs skal være på linje med hva
som gis i de andre seksjonene samt at kursholderne får dekket sine utgifter til
transport og overnatting.

OPPFØLGINGSSAKER
Mål og strategier (sak 016):
- Avholde fellesmøte for alle klubb-/styreledere i Norge for å fremme jujutsu
interesser.
Det er undersøkt om dere er mulig å støtte for et eget slikt møte. Ante har svart
at han trenger mer konkret info om program og tider for å kunne gi et klart svar.
Det ser altså ut til at det finnes muligheter, men at vi må sette opp en konkret
plan før vi kan få et endelig svar.
Vi bør i vår ringerunde til klubbene spørre etter hva de ønsker av innhold på et
slikt klubbledermøte. Saken følges opp på neste møte.
Teknikskomite (sak 017)
Vi bør utnevne tekniskkomité.
På møte nr. 3 ble følgende navn nevnt:
Ole Johan Karlsen (Stavnager JJK)
Raik Tietze (Landslagstrener)
Trond Søvik (Bjørndal IK avd. JJ)

Vedtak JJ 023

Forespørre følgende om de ønsker å delta i tekniskkomité; Raik Tietze, Trond
Søvik og Torbjørn Arntsen. Styret lar komitèen konstituere seg selv.

JJS SAK 034

OPPDATERE INFOPAKKEN
Anne justerer: s. 2-5 samt s. 17-19
Frank justerer: s. 8-10
Åshild justerer 12-16 samt s. 29 og legger til en del med dommer informasjon.
Marius justerer: s. 19 – 27
Vi justerer på neste møte: s. 6 og 28. Dersom det er noe mer noen vil ha med i
informasjonspakken så tar vi det opp på neste møte.
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EVENTUELT

Vedtak JJ 024

Felles søknadsfrist for seksjonsleire er 15. april
Vi har mottatt søknad fra Heidi (Trondheim jujutsu) om støtte til å avholde
konkurransekurs i Ålesund. Disse to klubbene skal samles i Ålesund og Kim
Taraldsen vil avholde konkurransekurs under denne samlingen. Vi kan ikke dele
ut post 3 midler så Trondheim eller Ålesund får sende en søknad til forbundet og
få svar. Ved eventuelt avslag kan de sende en søknad til seksjonen.
Vi har mottatt en søknad fra en far som vil at en 15-årig karateutøver skal kunne
få delta i en jujutsukonkurranse i 16 års klassen. Vi oversender saken til
dommerkomitèen.
Ref.
Frank Flatås

(Undertegnes)
_______________________________________
Styreleder Åshild Stenevik

_______________________________________
Morten Holdahl

_______________________________________
Marius Tvinnereim

_______________________________________
Frank Flatås

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Kjetil Borhaug
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