Protokoll
– STYREMØTE I JJ-FORBUNDET – NR. 6– 2002/2004
STED:
DATO:

MS Crown of Scandinavia
25-27 april

Tilstede:

Anne Søvik
Heidi Rønne
Tore Bigseth
Johannes Ibel
Solveig Engbakk

JJS SAK 43.06.03

Godkjenne saksliste og innkalling.
Godkjent

JJS SAK 44.06.03

Gjennomgang av protokoll.er 4 og 5.
Protokoller gjennomgått og godkjent.
Vedtak nr. 02-04-03 – konkurranselisenser. Informasjon om
lisensene sendes ut til klubbene i brevs form. Ansv. Anne.

JJS SAK 45.06.03

Valg av nestleder.
Ny nestleder må velges. Heidi Rønne ble foreslått og spurt.

Vedtak 01-06-03

Heidi Rønne ble valgt som ny nestleder. Solveig Engbakk blir
styremedlem.

JJS SAK 46.06.03

Rapporter fra seksjonsleir.
Rapporter ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Vedtak 02-06-03

Ved mottak av søknader skal det umiddelbart sendes ut brev
med bekreftelse om mottatt søknad.
Anne/adm

Ansvar:
Vedtak 03-06-03
Ansvar:

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem

Støtten til seksjonsleir vil bli utbetalt til Skedsmo JJK så snart
de har levert regnskaper for arrangementet.
Anne/adm

JJS SAK 47.06.03

Søknad fra dommerkomité.
Rapport fra møte i dommerkomiteen lest og tatt til etterretning.
Dommerkomiteen søker om kr 10.000,- for å reise til Danish
Open (studietur /HP skal dømme).

Vedtak 04-06-03

Ved tildeling av midler til studiereiser og deltakelse i
mesterskap for dommere innføres følgende prinsipper:
Dommerne må betale egenandel. Egenandel er beregnet til 20%
av det foreslåtte budsjettet for reisen, maks beløp beregnet
oppad til kr. 2000,- .

Vedtak 05-06-03

Dommerkomiteen får tildelt midler for å reise til Danish Open.
De får tildelt kr. 8.000 (10.000 minus beregnet egenandel på
20%). Pr. person kr. 2.666,-.

JJS SAK 48.06.03

Samarbeid og informasjon fra administrasjonen. Hva kan
forbedres.
Seksjonen har opplevd enkelte kommunikasjonsproblemer med
administrasjonen. Administrasjonen ved Dag og Robert lover
bedringer.

Vedtak 06-06-03

All info som skal legges ut på www.kampsport.no sendes til
Heidi som legger dette ut for jj seksjonen.

JJS SAK 49.06.03

Rapport fra Karate NM og forslag.
Heidi deltok som observatør under Karate NM. Rapport fra NM
lest og tatt til etterretning. Forslag stilt i rapporten tas stilling til
ved et senere styremøte.

JJS SAK 50.06.03

Forslag fra Heidi og Rune Henrichsen ang konkurranse
form under NM.
Forslaget gjelder arrangement av lag konkurranse under NM.
Dette gjelder både Fighting og Duo.

Vedtak 07-06-03

Styret er positiv til lagkonkurranser. Arrangørklubb vil bli
forespurt om de har kapasitet til å arrangere også lag
konkurransen.
Heidi

Ansvar
JJS SAK 51.06.03

Forenklet konkurranse system.
Forslag til forenklet konkurransesystem ligger hos
administrasjonen ved Robert for kvalitetskontroll. Forslaget
skal deretter sendes til hovedstyret for godkjenning.

JJS SAK 52.06.03

Evt.
Teknisk Komité (TK)/Graderings Komité/GK)
Dommerkomitéen vil fungere som TK inntil TK er nedsatt på
neste styremøte. GK opprettes ved behov og forespørsel.

Vedtak 08-06-03

Vedtak 09-06-03
Ansvar

Vedtak 10-06-03

Innkjøp av digitalt videokamera.
Raik Tietze foreslår innkjøp av DV kamera til bruk i
konkurransetreningen og under konkurransene.
Priser på kjøp og leie av kamera undersøkes.
Solveig
Dekning av telefon/SMS utgifter til Sigrun Meisingseth
Sigrun sender meldinger til Dag og Heidi under reiser og
deltakelse i konkurranser slik at info kan legges ut på
hjemmesidene.
Sigrun får dekket sine telefon/SMS utgifter i forbindelse med
konkurransene/hjemmesidene.

Ansvar

Vedtak 11-06-03
Ansvar
Referent
Heidi Rønne
Trondheim 01.05.03

Heidi / Dag
Kontrakt NM
Kontrakten som ble brukt under forrige NM ble foreslått brukt
også denne gangen.
Kontrakten ble godkjent. Den sendes til klubben, og må
signeres.
Heidi

