PROTOKOLL – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 8 – ÅR 2009/2010
STED:
DATO/ÅR:

Rica Hotell Gardermoen, Oslo
Lørdag 5. september kl. 1300 - 1630

DELTAKERE:
Åshild Stenevik
Eva Andersson
Bernt Dahl
Kim Taraldsen
Terje Kårstad
Anne Søvik
Torgeir Fredly
Bjørn Solberg
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Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Sportskonsulent NKF

Tilstede
Meldt avbud
Meldt avbud
Meldt avbud
Tilstede
Tilstede
Ikke til stede
Meldt avbud

GODKJENNE SAKLISTE
Ingen bemerkninger
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ØKONOMI

Vedtak JJ 23:

Revidert budsjett som ble gjennomgått på seksjonsmøte i februar 2009 blir
godkjent uten endringer.
Terje sørger for at dette reviderte budsjettet blir delt opp i utgiftsposter på
kostnadsnivå og lagt inn i regnskapssystemet via Ann Hoffman.
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INFOPAKKEN
Gjennomgang av ny infopakke som Anne har sendt ut utkast til (sendt 26.aug).
Følgende tas med i skrivet:
- Fordeler ved å være medlem i NKF (Medlems- og betalingssystem,
arrangering av stevner, søknadsløsninger, klubbutvikling, med mer) .
- Info om Klubbutvikling.(ansvar: Anne)
- Liste over trenerkurs. (ansvar: Åshild)
- Kontaktliste admin og seksjonen i NKF
- Informasjon (gjerne bilder) fra Aktivitetskonseptet for Barn (ansvar: Anne)
- Info om vedtak som berører klubbene – endring av tildeling av støtte til
arrangør av RM kr. 7500,- og NM og NO kr. 13 000,-. Endring av
startavgift. (ansvar: Åshild)
- Kritteriene Bjørn Solberg og Øyvind Andreassen presenterte for søknad om
støtte til ikke-konkurransetiltak (fellesleirer, fellesoppvisninger med mer.)
- Kvalitetssikring av kriteriene for støtte (ansvar: Åshild)
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POST/ORIENTERING
-

Det ble gjennomført kort evaluering av ledermøtet som var gjennomført
fredag 4. – 5. September. Alle i seksjonen var svært positiv til
gjennomføringen og innholdet i møtet. Gjennomføringen av
1

Seksjonsutviklingskurset, som var bygget etter mal for
Klubbutviklingskursene, ble oppfattet som svært inspirerende. Seksjonen var
enig om at denne type kurs med kan anbefales å gjennomføres tidlig i
styreperioden for å hjelpe til å sette ned en arbeidsplan med mål for
seksjonen.
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-

Alle seksjonene har fått tildelt ca. 20 000,- i utstyr fra NKF sin nye regionale
sponsor Xtremesport AS.

-

Bjørn Solberg går inn som kontaktperson i NKF administrasjonen for Jujutsu
i stedet for Kurt Jarle Niltveit. Bjørn vil ha ansvar for både regionale og
nasjonale tiltak som jujutsu setter i gang.

OPPFØLGINGSSAKER
Oppfølging fra JJ SAK 42:
Søknad 4 – Trondheim Ju Jitsu Klubb søker om støtte til utdanning av
ungdomsinstruktører.

Vedtak JJ 24:

NKF har ikke en post for tilskudd til utdanning og med bakgrunn i at seksjonen
allerede har støttet Trondheim Ju Jitsu Klubb med penger må denne søknaden
avslås denne gangen.
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NM 2009 OG STEVNER 2010.

Vedtak JJ 25:

Haugesund Ju-Jutsu Klubb tildeles NM 2009 og tildeles en støtte på kr. 13 000,som inkluderer utgifter til lege under stevnet.

Vedtal JJ 26:

Sentrum Kampsport Klubb i Sarpsborg har sagt seg villig til å påta seg Norway
Open, NO, 2010 og har også utrykt at de ønsker dette fast hver år.
Seksjonen støtter dette forslaget med bakgrunnen i deltakelsen på NO de siste
årene og ikke minst når NO ble avholdt i Oslo. Hovedsaken av tilreisende
kommet fra Sverige og Danmark og for disse vil det være greit å delta i
Sarpsborg.

Vedtak JJ 27:

Ref. sak 57 om tildeling av utstyr fra regional sponsor; Seksjonen vil ta ut utstyr
fra sponsor Xtremsport og benytte dette som gaver til besteutøver, beste dommer
og premieringer under NM 2009.

Følgende stevner for 2010 utlyses:
RM – April
NO – juni tildeles SKK så sant de fortsatt ønsker dette.
RM - September
NM - November
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GRUPPE ARBEID
Det ble gjennomført kort informasjon i forhold til de ulike gruppearbeidene som
ble satt ned etter Ledermøtet i 2008.
Gruppe 1: Lokale aktiviteter – utvikle Raik sitt konsept for aktivitetstiltak
rettet mot barn og ungdom.

2

Anne skal ha møte med Dag, Raik og Thorvald neste uke. Her vi de jobbe med å
konkretisere hvordan tiltaket skal tilbys klubbene.

Vedtak JJ 28:

Gruppe: Målrettede samlinger – arbeide med å få til et svartbelteseminar
og se på hvilke andre seminarer som er ønskelig.
Det vil ikke bli avhold Ledersamling i 2009 da det ikke rom for dette i dagens
budsjett. Seksjonen vil i stede arrangere samling for alle Hovedinstruktører i
februar 2010.
Budsjett for 2010 må ta høyde for denne utgiften.

Vedtak JJ 29:

Gruppe 2: Bedre kommunikasjon – hvilken informasjon trengs og hvordan
få denne ut til medlemmene.
Seksjonen gjennomfører ringerunde til alle klubbene innen utgangen av oktober
2009. Åshild får ansvar for å fordele og skrive ned forslag til
informasjon/spørsmål for denne ringerunden.
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REKRUTERING AV KLUBBER UTENFOR SEKSJONEN?
Seksjonen har utarbeidet liste over jujutsu klubber, inkludert brazilian jujutsu
klubber, som står utenfor NKF i dag. Seksjonen har gått i gjennom listen og flere
av klubbene som står utenfor er institutter og dermed ikke aktuelle for å få med i
seksjonen.
Seksjonen ønsker pr. i dag å fortsatte å prøve å få det til å bli en ”levende
seksjon” med større engasjement og på den måten gjøre det attraktivt å være
medlem av Jujutsu seksjonen og NKF.
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EVENTUELT
Ingen saker.

Møtet hevet ca. kl. 1620.
Referent Åshild Stenevik.
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