REFERAT – STYREMØTE i Jujutsu – NR. 06– ÅR2012/14
Sted:
Tid:

Gardermoen, Park Inn
Fredag 20. september 2013, kl.17:15-21:00

Neste møte:

7.desember 2013 Oslo

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
2.varamedlem

Terje Kårstad
Anne Søvik
Leif Gunnar Økland
Arne Martinsen

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS) Trond Søvik
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Eivind Windsrygg
Styremedlem
Elizabeth Diaz
1.Varamedlem
Hilde K. Svendsen
Sportskonsulent
Bjørn Solberg

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):



Godkjenne innkalling
Innkalling ble godkjent, Anne ble valgt til referent
Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent med eventuelt som sak 25

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

ASAP

GS

Økonomi
Økonomirapport pr. august ble gjennomgått. Regnskapet ligger tett opptil
budsjett, men noen få posteringer må sjekkes nærmere opp.

O-13

Styret fattet følgende enstemmige

21

VEDTAK;
Adm. bes om å avgi rapport i.f.t. etterlyst info. Regnskapet tas til
etterretning.
Etterskrift; Etterlyst info fremkommer av egen kommentarrapport som er

sendt seksjonsleder 23.09.13.
Strategioppgaver (oppfølging)
Ref. strategiseminaret med Roar Søhus (Totalkonsult). Det er ikke rapportert
ny informasjon.

O-14

Media og informasjon. Det er laget plakater som er mulig for klubbene å
laste ned fra seksjonens/forbundets nettsider.
Det er fordelaktig at styret har en person som ser på NKFs websider med
kritiske øyne for evt. å fange opp feil/mangler og sørge for at relevant info
legges ut.
Styret fattet følgende enstemmige

22

VEDTAK;
Orienteringen tas til etterretning. Saken følges opp på neste møte.

7.des

Seksjonsleder

Innen
søkn.
frist

Arne/
Malvik
JJK

Forespørsel om støtte til klubb
Styret har mottatt forespørsel om det er mulighet for støtte til instruksjon i
Malvik JJK. Forespørselen var lite konkret men seksjonens
tilskuddsordning, som har søknadsfrist to ganger pr.år, er riktig kanal.

O-15

Styret fattet følgende enstemmige

23

VEDTAK;
Forespørselen tas til orientering. Det anbefales å sende begrunnet søknad
med alle relevante opplysninger og vedlegg.

Diskusjons- og vedtakssaker:
20

NM 2013
Adm v/sportssjef har reservert Domus Athletica til NM i jujutsu 2.
november med tilhørende rigging fredag kveld 1. november. Seksjonen har
ingen arrangørklubb denne gangen, men kan arrangere NM med bistand fra
egne komiteer samt adm.
Etter nærmere behandling pr. e-post samt internt møte i adm. ble det enighet
om å utsette ne wasa disiplinen til evt. stevne i 2014. Årsaksforholdet er
sammensatt men høye kostnader til hall-leie og dommerkurs samt at
reglementet kun foreligger på engelsk og er midlertidig var faktorer som, i
tillegg til stor usikkerhet rundt deltagelse, førte til ovennevnte beslutning.
Leif-Gunnar, styrets representant i stevnekomiteen, foretok en gjennomgang
av praktiske gjøremål i.f.m. NM i nov. Det må lages en kjøreplan som
styret, komiteene og adm. involveres i og det må settes en endelig frist for
påmelding. Mattelån/kjøp er et sentralt pkt. som må avklares.
Når det gjelder stevnelege kan fjorårets kongepokalvinner være aktuell.
DK har konkludert med at de kan stille nok dommere til NM 2. november.

Styret fattet følgende enstemmige
24
VEDTAK;
NM arrangeres i år av seksjonsstyret med bistand fra komiteer og adm.
Leif Gunnar oppnevnes som stevneleder.
Ne waza disiplinen arrangeres ikke sammen med NM 2013, men vurderes
nærmere på nyåret. Det er aktuelt med innkjøp av matter til NM forutsatt at
disse godkjennes av dommerkomite samt inngår i NKFs felles innkjøpsplan.
Leif Gunnar lager en sjekkliste som sendes GS. Adm. bes om å sette opp
forslag til kjøreplan på denne bakgrunn og utsende alle involverte.
21

Leif
Gunnar
Nå

Vår
2014

Styret/
stevne
kom.
DK

ASAP
ASAP

Leif
Gunnar/A
dm.

Selvforsvars seminar 24.-25. januar 2014
Seminaret vil inneholde en blanding av foredrag/teori og scenariobaserte
øvelser.
Instruktør vil være Roy Rolstad som er leder av NKFs faggruppe for
selvforsvar.
Adm. v/Bjørn har undersøkt med priser på Rica hotellet på Gardermoen;
Pris kr. 925,- for full pensjon 24-25/1 inkl. middag på fredag kveld, frokost
og lunsj på lørdagen. Uten overnatting koster det 550,-.
Da inkluderes også møterom til 20-30 personer.
Det er bestilt 25 enkelt- og 2 dobbeltrom til seminaret.
Avbestilling må skje senest 2 mnd. i forveien ved eventuell avlysning. Ellers
er de fleksible vedrørende rommene.
Foreløpig program;
Seminaret starter fredag 24. kl.18.00
Kurs fram til kl.20.30
Middag kl.21.00
Lørdag fra kl.09.00 – 12:00. Avslutning med lunsj.
Det kan være aktuelt med noe info fra styret/adm. i.l.a. programmet.
Det er søkt midler til tiltaket og det forventes ca. kr. 60.000. Avklares 26.
nov.
Styret fattet følgende enstemmige
25
VEDTAK;
Adm. utarbeider forslag til invitasjon (PDF fil) med seksjonens profil og
markedsfører seminaret med påmeldingsfrist fredag 22/11 og bruk av
questback.

ASAP

Adm.
v/Bjørn

22

Tilskudd
Seksjonsleder har nok en gang gjort en grundig forberedelse med innkomne
søknader for styrebehandling. Innstillingen er godt begrunnet og
styremedlemmene har hatt god tid for å komme med kommentarer/innspill
via e-mail uken før møtet.
Styret fattet følgende enstemmige;
26

VEDTAK;
Følgende tilskudd utdeles:

ASAP

Adm.v/
Ann

Haugesund JJK,
tildeles kr.1000,- fra post 3 for kombinasjon sosial og treningssamling for
barn.
Romerike JJK
høstleir med Soke Yamaue 19.-20. november. Det gis tilsagn på kr. 10.000
fra post 3. Forutsetter at det kan dokumenteres at det er 70-80%
barn/ungdom under 25 år som deltar på leiren. I motsatt fall vil det skje en
avkorting.
Norsk Judo og JJK,
treningssamling med bl.a. Ganso Kurt Durewall10.Dan i Oslo 9.-10.
mars..Tildelt kr 2.500,- fra post 30050. Sommerleir i Katrinenberg 26.30.
juni. Tildelt kr. 7.500,- fra post 30050. Aspiranter og instruktører i
Gøteborg 19.-20. oktober: Avslag. NKF`s trenerkurs er allerede i
utgangspunktet sterkt subsidiert.
Kristiansand JJK
Gøteborg Open 2.-3. februar 2013. Tildelt 5.000,- fra post 30050. Seminar
BJJ,inklusiv barnekurs Tildelt 3.500,- fra post 3
Sommeravslutning 19. juni 2013, Tildelt kr.1000,- fra post 30050.
23

Inspirasjonskurs og lavterskel konkurranse for barn
Utsatt til neste møte.

ASAP

Seksjonsleder

24

Oppfølging styremøte med komiteledere 5.-6. april 2013
Utsatt til neste møte.

ASAP

Seksjonsleder

Frist

Ansvar

Eventuelt:
Saksnr.

25

Vedt.nr.

Sak

Anna Knutsen vant bronsemedalje i World Games jujutsu
Seksjonsstyret gratulerer
Seksjonsleder har sendt melding til Arrangementskomite og Dommerkomite
om å gi tilbakemelding/liste til adm med behov og ønsker for stevnemateriell.

Info

Info

Seksjonsleder har sendt melding til JJ-styret og bedt om å vurdere/komme
Info

med kommentarer til de tre hovedelementene i utkast til ny Langtidsplan som
Forbundsstyret har bedt adm jobbe videre med.

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Leif Gunnar Økland

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Arne Martinsen

