REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 05– 2010-2012
Sted:
Tid:

Telefonmøte 30.03.2011
30.03.12 kl. 21:00 – 22:15

Neste møte:

27.04.2011, kl. 21:00 Tlf.møte

DELTAKERE:
Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
2. varamedlem (Referant)

Terje Kårstad
Eva Andersson
Anne Søvik
Ivar Brøndbo Kjerstad
Arne Martinsen
Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent

Bjørn Solberg

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem

Olav Kvitastein

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•
•
•

Godkjenne innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt.
Saklisten ble enstemmig godkjent – ingen saker til eventuelt.
Godkjenne siste møtereferat og signeres på neste møte

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-12

Tilskuddsordning for klubbene
Innkomne søknader skal behandles på neste styremøte.
Bjørn sender ut påminnelse på søknadsfristen.
Eva følger opp søknader.

O-13

Nye stilarter/klubber inn i seksjonen
Seskjonen er positive til nye stilarter og klubber. Men vi ønsker at Etisk Kodeks for
hele Kampsportforbundet er utarbeidet/vedtatt.

O-14

Div. Orienteringssaker fra FS
Terje informerte om FS-møtereferatets orienteringssaker og nevnte spesielt
administrasjonens organisasjonskart: FS utfordrer seksjonene til å bruke
admistrasjonen aktivt.

Frist

Ansvar

1

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

32

Sak

Økonomi
Resultatrapport pr. mars ble gjennomgått.
Terje hører med Ann om det er mulig å fordele utgiftene til
hovedinstruktørsamlingen (aktivitetsmidler) likt på alle landsder.

•

Revidert budsjett 2011
Godkjenning av budsjett. Enstemmig godkjent.
Er det mulig å få et mer korrekt navn på budsjettet (RM (NO?) istedenfor
NC)?

•

Budsjetterte utgifter til dommerdeltagelse på internasjonale stevner
Seksjonen har budsjettert 30kNOK til dommerdeltagelse på internasjonale
stevner som jr.VM, sr.EM og kvalifiseringsstevner. (Relevante stevner må
koordineres med toppidrett v/Dag).
Seksjonsstyret vedtok at Dommerkomitéen kan selv bestemme hvordan de
velger å bruke pengene innenfor ovennevnte rammer.
Styret ønsker mer info fra komitéen og tettere samarbeid.

29

33
30

34

Frist

•

•

Status barnekonkurransen søndag 8.mai:
Det ser ikke så lovende ut. vanskelig å få klubber til å stille.
Anne kontakter Thorvald og informerer.
Status oppfølgingsmøte m/hovedinstruktører:
Bjørn sender ut invitasjonen på nytt inklusiv programmet fra Fighter
Styret må forberede innspill/tema til diskusjon på møtet.

36

Terje

Terje

DK

Fighter Convention 7.-8. mai 2011
Innbydelse til NO (lørdag 7.mai) under Fighter Convention lagt ut på NKFs
hjemmeside.
Innbydelse er sendt til klubbene i Norge. Raik besørger info til internasjonale
kontakter.
Status før NO fra SK:
Unni, Leif Gunnar og Elizabeth reiser ned til NO.
Sekretariat: Oslo Karateklubb er i tenkeboksen.
Dommer: Det er sent mail fra dommerkomité.
Lege er i boks.
Invitasjonen er sendt ut. Det er laget nybegynnerklasse Duo og Fight.
Leif Gunnar er kontaktpersonen fra Sk til Fighter
Fighter stiller med: Strøm, stoler og bord.
Vi trenger: 2 PCer med poengsystem , 2stk lerret, skjøteledning, faner, osv...
Leif Gunnar kontakter Bjørn.
SK skal være aktive med å rekrutere til stevne.

35

Ansvar

•

Årsplan Jujutsu
Innspillene fra gruppearbeidene samles i en årsplan og sendes ut til styret for
kommentarer.
Årsplan godkjennes i neste møte

•

Eventuelt
NM 2011 Bjørn har vært i kontakt med Bergen Vest.
De kan ta på seg NM.
Seksjonen ser positiv på dette.

SK

Anne

Bjørn
Alle

Terje

Bjørn
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_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Ivar Kjerstad

_______________________________________
Eva Andersson

_______________________________________
Arne Martinsen

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Elisabeth Diaz

3

