Protokoll
– STYREMØTE I JJ-FORBUNDET – NR. 8– 2002/2004
STED:
DATO:

Ullevål
12.-13 september

Tilstede:

Heidi Rønne

Leder (referent)

Tore Bigseth

Styremedlem

Solveig Engbakk

Styremedlem

Dag Henning Johannesen

Styremedlem

Meldt frafall

Johannes Ibel

JJS SAK 66.08.03

Godkjenne saksliste og innkalling.
Godkjent

JJS SAK 67.08.03

Gjennomgang av protokoll nr. 7
Gjennomgått og godkjent

JJS SAK 70.08.03

Økonomi
Regnskap frem til juli 2003 ble gjennomgått. Regnskap for
styremøter/AU møter viser utgoifter på 60.383,Årsbudsjett er 25.000. Vi ber om hovedbok. Overskudd
hittil i år 92.000,-.
Tore

Ansvar:
JJS SAK 71.08.03
Vedtak 01.08.03
JJS SAK 72.08.03

Vedtak 02.08.03:

Valg av nestleder.
Tore Bigseth ble foreslått som nestleder.
Forslag godtatt. Tore Bigseth ble valgt som ny nestleder.
Rapporter DK, TK
Rapporter lest og tatt til etterretning. DK foreslår i sin
rapport og endre ordlyden vedrørende DK’s mandat i
Organisasjonshåndboken på følgende punkt:
”DK er et rådgivende organ for seksjonsstyret” til: ” DK skal
ikke fatte egne vedtak, med unntak av tildeling og inndragning
av dommerlisenser på faglig grunnlag, men komme ( enten via
eget initiativ eller i form av en forespørsel fra styret ) med
konstruktive og faglige innspill til styret i NJJF som kan fatte
vedtak på grunnlag av dette”.
Forslag vedtatt. DK’s mandat er som følger:
Dommerkomiteen består av leder og 2 medlemmer:
Arbeidsoppgaver og retningslinjer:
1. Dommerkomitéen er overordnet i forhold til seksjonens
dommerstand.

2.

Innføring og ajourføring av gjeldende konkurranseregler med
henblikk på internasjonale regler og i samarbeid med teknisk
komité.
3. Ha ansvaret for instruktører til dommerkurs på nasjonalnivå (A- og
B- lisens).
4. Tildeling og inndragning av dommerlisenser på faglig grunnlag.
5. Ajourføring av dommerlister i forhold til tildelte lisenser.
6. Oppsett av dommere til stevner på nasjonalnivå.
7. Oppsett av dommere som skal representere Norge på internasjonale
stevner.
8. Gi tilbakemelding til dommere under og etter stevner.
9. Skape et godt miljø og samhold mellom dommere.
10. Samarbeide med andre komitéer.
11. Rapportere månedlig til seksjonsstyret v/leder via e-post.
Rapporten skal inneholde en kort status på aktiviteter i komitéen.
DK skal ikke fatte egne vedtak, med unntak av tildeling og inndragning av
dommerlisenser på faglig grunnlag, men komme ( enten via eget initiativ
eller i form av en forespørsel fra styret ) med konstruktive og faglige
innspill til styret i NJJF som kan fatte vedtak på grunnlag av dette
Mandatet kan endres etter vedtak av seksjonsstyret. Det er seksjonsstyret
som utnevner og avsetter medlemmer i underordnete komitéer. Det er en
forutsetning at komitéen samhandler med seksjonsstyret etter vedtak som
fattes.

JJS SAK 73.08.03

Tilskudd
Følgende klubber har søkt om aktivitetstøtte:
Aikikan, Tønsberg Ju Jitsu Klubb, Trondheim Ju Jitsu Klubb
og Fredrikstad Ju Jitsu Klubb. Fredrikstad JJK har også søkt
om å få dekket utgifter til utvikling av dataprogram til bruk i
konkurranser.
Det var ikke innkommet noen søknader om å få arrangere
forbundsleir.

Vedtak 03.08.03:

Følgende tilskudd ble utdelt:
Fredrikstad JJK kr. 2000 til dataprogram
Fredrikstad JJK kr. 5000 i aktivitetsstøtte
Aikian kr. 5000,- i aktivitetsstøtte
Trondheim Ju Jitsu Klubb kr. 3000,- i aktivitetsstøtte
Tønsberg JJK kr. 5000,- i aktivitetsstøtte

Ansvar

Heidi/adm

Vedtak 04.08.03
Ansvar

Seksjonsleir lyses ut på nytt igjen. Ny søknadsfrist 1.11.03
Heidi

JJS SAK 74.08.03

Status konkurranse – opprettelse av landslag
Dag gav info om nyutviklet konkurransekurs i kampsport.
Dette er finansiert av kulturdepartementet. Kurset er utviklet av
Dag, Ante i samarbeid med Raik. Kurset skal holdes i
klubbene, og vil ikke koste penger.

Rapport/innspill fra Raik ble lest og tatt til etterretning.
Innspillet fra Raik gav en god innblikk i status pr. i dag.
Vedtak 05.08.03

Vedtak 06.08.03
Ansvar
JJS SAK 75.08.03

Vedtak 07.08.03:

En prosjektgruppe som skal arbeide frem mot VM 2004 ble
opprettet. Prosjektleder Raik Tietze. Hensikt med prosjektet er
å stimulere til økt konkurranseaktivitet på høyere nivå og
opprette landslag når tiden er moden.
Målsetting: Stille med lag i VM 2004. Plassering blant de 6
beste.
Dag Jacobsen
Dommerkurs/konkurranse 19.-21. september
Kurset holdes i KICK sine lokaler, Som betaling for leie av
lokalet, får KICK sine medlemmer delta gratis som leie for
lokalet. Forespørsel fra Unni Stangnesog Heidi Rønne om
sponset deltakelse på kurset, som forberedelser til NM og
utvikling av Stevnepakken.
begge to får dekket reise og opphold til dommerkurset.

JJS SAK 76.08.03

Rapport fremdrift NM.
Dommere er enda ikke innkalt, men Dag jobber med saken.
Arrangementskomiteen har hatt telefonmøte, protokoll fra
møtet kommer. Klubben ser ut til å ha arrangementet under
kontroll, men det er enda en del småting som gjenstår.

JJS SAK 77.08.03

Stevnepakken – status.
Heidi og Unni jobber med saken.

JJS SAK 78.08.03

Prinsippvedtak – ansettelse av familiemedlemmer i NKF.
Unntatt offentlighet:

Ansvar

Heidi

JJS SAK 79.08.03

Evt.
Innkjøp:
Poenghefter, røde og hvite bånd samt andre småting til
konkurranser må kjøpes inn.
Solveig

Ansvar

Skjema ringerunde, Heidi lager nytt oppdatert skjema.
Trondheim 16.09.03
Heidi Rønne

