Protokoll
– STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN – NR. 06– 2004/2006
STED:

Telefonmøte

DATO:

15. juni 2005, kl. 19-21:30

TIL STEDE:

Solveig Engbakk
Lasse Hammersland
Terje Rød
Anne Sofie Skaufel
Geir Gilje

MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen
IKKE MØTT:
Morten Holdahl

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

JJS SAK 47.06.05

Godkjenne saksliste, innkalling og referat fra forrige møte.
Godkjent.

JJS SAK 48.06.05

Orienteringssaker
NC II er avholdt og det var et vellykket arrangement som ble
holdt i Sentrum kampsport sine lokaler.
Jentesamling: Anne Sofie jobber med å finne dato og fastsette
arrangementet. Kommer tilbake med e-post når dette er klart.

Ansvar:

Anne Sofie
Brosjyrer: Disse er klare til å få layout og Heidi Rønne har sagt
ja til å hjelpe til.

Ansvar:

Anne Sofie og Solveig
Poengsystem NC: Vi har nå fått godkjent vårt poengsystem for
NC som gir henholdsvis poeng 7, 5, 3 og 1. Poengsum for hver
enkelt utøver som har fått 4. plass eller bedre i et av årets hittil
to NC-stevner vil utarbeides og legges på web.

Ansvar:

Anne Sofie

Web: Vi jobber for å få mer informasjon ut og være flinkere til
å bruke mulighetene webben gir oss. Skal skaffe flere lenker til
aktuelle saker som kan være nyttig å finne frem til. Jobber med
resultat service og bilder.
Ansvar:

Anne Sofie og Solveig
EM: Ble arrangert i Polen og vi sendte et utøverpar i duo og en
utøver i fight, samt en dommer. Vår fighter var meget uheldig i
trekningen, men vårt duopar vant en av sine kamper og endte
på 9. plass. Vår dommer fikk mye trening og fikk også
anledning til å dømme i finaler enda dette egentlig kun er
forbeholdt dommere med status World referee.
Post 3 midler: Plan for post 3 midler er tidligere utviklet, men
er for omfattende for det foreløpig tildelte beløp. Tiltak må
derfor prioriteres og datoer for avholdelse fastsettes. KSU har
ellers fått tildelt flere midler nå, men hva dette vil bety for
jujutsu er fortsatt ukjent.

Ansvar:

Solveig
Internasjonal representasjon: Hans-Petter er invitert av JJEU til
World Games for å jobbe med mediearbeid. De har også uttrykt
ønske om å ha Hans Petter med i en mediekomité, hvilket har
vært et av seksjonens mål mht. internasjonalt arbeid. Skulle det
vise seg at reiseutgifter ikke er dekket fra JJEU vil
seksjonsstyret vurdere om utgiftene skal dekkes fra seksjonens
budsjett for internasjonal representasjon dersom Hans Petter
anbefaler dette. Seksjonsstyret stiller seg i utgangspunktet
positive til dette.
Fellesmøte/seksjonsmøte 26. – 27. august: Seksjonsleder
informerte om endringer i opprinnelig plan, og minnet
styremedlemmer om å holde av datoene.

JJS SAK 49.06.05

Økonomi
Vi gikk igjennom regnskapsrapporten og vi ligger godt an i
forhold til budsjett. Vi har inntekter nålydende på 227,112 og
har brukt 74,891 kr til nå. Det vil komme flere utgifter blant
annet i forbindelse med NCII men vi ligger godt an til å kunne
holde budsjett. Det var budsjettert med 5000 i minus på NCI
som ikke er registrert på posten men som et overskudd på 5,000

totalt for året. Disse er ikke sett på som overskudd men skal
brukes.
Vedtak 06.54

Seksjonsleder får dekket 500 kr for å delta i en nettverksamling
for kvinner som gikk på tvers av idrettene.

JJS SAK 50.06.05

Søknader
Det var kommet inn søknader fra totalt 4 klubber.
Matter
Bjørndal Idrettsforening – Jujutsu søkte om å få bruke
seksjonens matter året 05/06. Ingen andre hadde søkt.

Vedtak 06.55

Bjørndal Idrettsforening – Jujutsu tildeles seksjonens matter for
ett år.

Ansvar:

Solveig informerer Bjørndal Idrettsforening – Jujutsu.
Tilskudd
Tønsberg Ju Jitsu klubb søkte om å få avholde en barneleir
november 2005. Trondheim Ju Jitsu Klubb søkte om støtte til
tiltak rettet mot barn og ungdom samt tiltak rettet mot kvinner.
Skal avholdes høsten 2005. Bjørndalen JJK søkte om støtte til
kjøp av matter. Det ble oppdaget at kun seksjonsleder hadde
mottatt søknad fra Bjørndalen, og vedtak rundt dette gjøres
derfor i etterkant.

Vedtak 06.56

Tønsberg JJK mottar støtte pålydende kr 5.000,- til barneleir.
Trondheim JJK mottar støtte pålydende kr 2500,- for tiltak mot
barn og unge, og kr 2500,- for tiltak rettet mot kvinner.

Ansvar:

Geir informerer Tønsberg JJK, Morten informerer Trondheim
JJK.
Seksjonsleir
Trondheim Ju Jitsu Klubb søkte om å få ha seksjonsleir høsten
2005 i sammenheng med at de skal ha en jubileumsleir

Vedtak 06.57

Trondheim Ju Jitsu klubb tildeles seksjonsleir og vil motta
støtte pålydende kr. 5.000,-

Ansvar:

Morten informerer Trondheim JJK.

JJS SAK 51.06.05

Beste utøver

Dommerkomiteen har allerede foreslått å søke om endring i
retningslinjer for hvordan velge beste utøver. Imidlertid ble
dette forslaget utarbeidet med tanke på at beste utøver skulle
kåres på alle stevner. Det kan også vurderes å ikke kåre beste
utøver på alle stevner, men bare på NM og Norway Open.
Vedtak 06.58

Dommerkomiteen bes utarbeide forslag til retningslinjer for en
slik premiering.

Ansvar:

Solveig

JJS SAK 52.06.05

Ringerunden
Vi gikk igjennom spørreskjema og ble enige om at noe av det
viktigste vi ønsker å få ut av denne ringerunden er å informere
om hva jujutsu seksjonen gjør. Vi vil også ha tilbakemeldinger
på hva klubbene ønsker at Jujutsuseksjonen bør jobbe med.

Vedtak 06.59

Det utarbeides et brev/en e-post som skal sendes ut til klubbene
på forhånd. Skal sendes senest 20. august. Ringerunden skal
være gjennomført innen 15. september.

Ansvar:

Lasse lager utkast til brev/e-post.

JJS SAK 53.06.05

Jujutsu plandokument
Seksjonsstyret har utviklet et plandokument som viser
langsiktige mål og planlagte seksjonsstyrte aktiviteter for
2005/2006.

Vedtak 06.60

Plandokument er godkjent.

JJS SAK 54.06.05

Tiltak for barn/unge i 2006
Seksjonsstyret ønsker et seksjonsinitiert tiltak for barn og unge
våren 2006. Tanker rundt hvilket tiltak som skal avholdes ble
diskutert. Dette vil jobbes videre med, men lørdag 4. februar
ble satt som foreløpig dato.

JJS SAK 55.06.05

Konkurranser i 2006
Vi har satt foreløpige datoer for konkurranser for 2006. Disse
datoene vil også sjekkes med landslagstrener og
dommerkomité.

Vedtak 06.61

NC I avholdes 10.-12. mars

NC II og Norway open avholdes 10. – 12. juni
NC III avholdes 2. september
NM avholdes 21.- 22. oktober
Ansvar:

Anne Sofie informerer Raik, Solveig informerer
dommerkomiteen.

JJS SAK 56.06.05

Eventuelt
Jujutsuseksjonen ønsker å utvide reklamematerialet vårt til å
inneholde en demo-cd som kan sendes sponsorer og medier.
Denne skal inneholde konkurranse, men også mye om annen
jujutsu. Etter sommerferien vil søkes å nedsette en
prosjektgruppe som kan være med på å utvikle dette.

Oslo 15.06.05
Anne Sofie Skaufel

