Styremøte
Møte: Ju jitsu seksjonen

Nr.
1/2009

Deltakere: Tilstede: Åshild Stenevik, Eva Anderson, Terje
Kårstad, Anne Søvik, Kim Taraldsen
Fraværende: Bernt Dahl, Torgeir Fredly, Kurt Jarle Niltveit
Møtedag

Dato
14022009

Fra kl.
10.00

Til kl.
14.00

Kopi til:
Bernt Dahl, Torgeir Fredly, Kurt Jarle
Niltveit
Møteleder
Åshild Stenevik

Neste møte: tlfmøte i utgangspunktet 6 mai på
ettermiddagen
1. Agenda:
JJ NR: Sak:
30

Saksliste ble godkjent

31

Gjennomgang av årsregnskap 2008

Ansvar

Frist

Gjennomgått og intet spesielt å kommentere

32

Budsjett for 2009
Gjennomgått og foretatt revideringer. Utkast på nytt budsjett blir forelagt.

Terje

01.03

Åshild

18.02

Terje

01.05

Denne blir sendt ut på mail til styre for evt. godkjennelse.
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Status arbeidsgrupper
Gruppe: Bedre kommunikasjon:
Ikke startet opp arbeidet.
Trenger mailadresser på en rekke deltakere. Dette skal sende til Terje.
Oppgaven blir å ferdigstille en rapport med hva som foreslås å gjøres.
Utkast på et forslag skal være ferdig og sendes til styret til avtalt tid

Gruppe: Målrettede samlinger:
Ikke startet opp arbeidet.

Trenger mailadresser på en rekke deltakere. Dette skal sende til Kim.

Kim

01.05

Anne

01.04

Åshild

04.04

Oppgaven blir å ferdigstille en rapport med hva som foreslås å gjøres.

Gruppe: Lokale aktiviteter å utvikle et konsept rettet mot barn:
Gruppen har testet ut Raik sitt konsept. Har justert noe etter erfaringer.
Styret ønsker at gruppen skal lage en plan for å gjennomføre denne
aktiviteten i klubber i Norge.
Forslag framdrift. Thorvald reiser til Trondheim Ju Jitsu Klubb for å møte
Raik og Geir Jensen for å planlegge videre og utarbeide et budsjett.
Muligens gjennomføre en samling for barna i klubben samtidig.
Vedt.08

Gruppens budsjett er satt til 50.000,- og dette skal tas fra post 3 midler.
Gruppen rapporterer til Anne.

34

Norway Open
Gjennomgang av stevneplan og fordeling av de siste oppgaver som må på
plass. Åshild kompletterer denne og holder dialogen med Robert Hamara
om framdriften.

35

Konkurranseaktivitet i 2009
Forslag innkommet om gratis undersøkelse på hvorfor
konkurranseaktiviteten er blitt så lav. Styret mener at kunnskapen om
hvorfor har man en god forståelse for allerede, noe som også kom fra på
sist ledersamling. Styret finner det ikke nødvendig med analysen men
jobber med å stimulere til å øke aktiviteten igjen, bl.a gjennom
gruppeoppgavene.

36
Eventuelt
Vedt. 09
Trondheim Ju Jitsu Klubb får tilskudd på kr 5.000,- for avholdelse av NM Ju
Jitsu 2008

