REFERAT – STYREMØTE i JUJUTSU – NR. 8 – 2012/2014

Sted:

Rica Hotel Gardermoen

Tid:

Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 – 15:55

Neste møte:

19.mars. Telefonmøte

DELTAKERE:
Styreleder

Terje Kårstad

Nestleder

Anne Søvik (Referent)

Styremedlem

Leif Gunnar Økland

Styremedlem

Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:
Generalsekretær

Trond A. Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem

Eivind Windsrygg

1. Varamedlem

Hilde K. Svendsen

Styret var vedtaksfør med 4 stemmeberettigede.

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
Godkjenne innkalling og saksliste
 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Godkjenne referat
 Referat fra møte nr. 7 (07.12.13) er godkjent pr. e-post og utlagt på
http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/7040060.PDF

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

snarest

Bjørn/adm

Orienteringssaker

O-19

NM 2014
Bjørn har forespurt Kristiansand JJK om de kan arrangere NM 2014
31

Vedtak;
Seksjonsstyret tildeler NM 2014 til Kristiansand JJK. Dato for
arrangementet blir 25.oktober. Seksjons styret er veldig fornøyd med at
overnevnte klubb tar på seg jobben med å arrangere NM-2014.
Bjørn Solberg gir tilbakemelding til klubb om dette.

O-20

Forsøke å få i stand aktivitet (lokale/regionale konkurranser) i 2014
(Ref. vedtak fra forrige styremøte)
Haugesund JJK har blitt informert om at Seksjonen dekker dommerutgifter
hvis klubben klarer å arrangere en åpen lokal/regional duo/fight
konkurranse, fortrinnsvis i vårsemesteret. Seksjonen har også informert om
at den vil vurdere å støtte de neste år også dersom forutsetningene er
tilstede.
Klubb representant HJJK, Elizabeth, informerte om at dato for
arrangementet blir 12. april 2014.
Styret tok opp problemstillingen ved at dette er Palmehelgen og at det da
kan være vanskelig å få deltakere samt dommere til arrangementet.
Klubbrepresentanten argumenterte med at det er mange som ikke reiser bort
ifm. påsken og de som ønsker å konkurrere vil prioritere det. Klubben har
frivillige til å arrangere konkurransen, har bestilt hall samt vært i kontakt
med en dommer (Kjartan). Klubben er også godt i gang med innbydelse til
leiren som sendes seksjonens klubber legges på NKF`s nettsider og
profileres på sosiale medier.
Hun informerte videre at de etterhvert også hadde egne dommere i klubben
- å få nok dommere til stevnet anses dermed ikke som et problem. Det er
meningen at dette skal innarbeides som en fast helg for dette stevnet.
Jf. referat fra sist møte om tilskudd fra seksjonen om å dekke
dommerutgifter ber styret om at stevnenavnet avspeiler en lokal/regional

profil.
32

Bjørn

Vedtak:
Det vil bli avholdt Haugesund Open helgen 12. april 2014. Seksjonen
dekker dommerutgifter og medaljer. Arr. innlegges i terminlisten.

Leif
Gunnar/
Elizabeth

Leif Gunnar og Elizabeth informerer Haugesund JJK om styrets vedtak.
Ne-Wasa stevne Bergen
Seksjonen vil legge forholdene til rette for en lokal/regional ne-wasa
konkurranse i Bergen med tilhørende dommerkurs ved å dekke
dommerutgiftene.
Seksjonsleder informerte leder for DK om dette etter forrige styremøte og at
styret ville komme tilbake til dette i januar.
Det forutsettes at DK får oversatt og godkjent konkurranseregler raskt slik
at disse kan legges ut på NKFs web sider – senest 1 mnd. før stevnestart for
å kunne påberopes gjort kjent.
Adm v/sportskonsulent har forespurt Bergen Vest Kampsportklubb v/Ottar i
Bergen om klubben hans kan stå som arrangør. Ottar hadde forslag til dato
og ville kontakte DK for å avsjekke om dato passer.
33

Snarest

Vedtak:
Seksjonsstyret ber Bergen Vest Kampsportklubb arrangere ne-wasa stevne
28. september 2014 (Bergen Open?). Seksjonen dekker dommerutgifter og
medaljer.
Ved forespørsel om å arrangere NM 2014 sa Kristiansand JJK at de også
kunne tenke seg å arrangere lokal konkurranse i løpet av våren.
Seksjonsstyret er positiv til all aktivitet som foregår innenfor NKFs
regelverk og styret tar informasjonen til etterretning. Bjørn følger opp.
Strategioppgaver (oppfølging)
Ref. strategiseminaret med Roar Søhus (Totalkonsult).

O-21

Bjørn

Bjørn

Media og informasjon: Deltagerne på forrige styremøte fikk i oppgave å
sjekke NKF/Seksjonens websider med kritiske øyne for evt. å fange opp
feil/mangler og sørge for at relevant info legges ut.
Dette er en oppgave som styrets medlemmer oppfordres til å ha i bakhode
og gi tilbakemelding til adm. om det oppdages ting som kan endres på.

34

Vedtak:
Det sendes ut informasjon til seksjonens klubber at styret ønsker at de
sender informasjon om hendelser i sin klubb til adm. eller styret slik at
aktiviteter som leirer o.a. blir lagt på seksjonens nyhetsside.

Snarest

Bjørn

O-22

Inspirasjonskurs og lavterskel konkurranse for barn
Thorvald har blitt informert om at lavterskel konkurransekurs skal tilbys til
klubber der han ikke har vært tidligere. Adm. v/sportskonsulent skal bistå
med markedsføring/innsalg av kurset.

Bjørn

Status :Thorvald er i dialog med de tre aktuelle klubbene som hadde sendt
forespørsel høsten 2013 .
Seksjonen besluttet på forrige møte å be sportskonsulent om å kontakte Ivar
Kjerstad og diskutere oppgradering av inspirasjonskurset som ble holdt
2012 samt bistå med innsalg av kurset.
Oppstart nye kurs til høsten.

Bjørn

Adm. ved Bjørn er i dialog med Ivar om å videreutvikle inspirasjons
kursene.
Dommerkurs i januar-2014

O-23
O-23

DK v/Åshild har blitt informert om at Styret på forrige møte besluttet å gi
DK et rammebudsjett på 50.000 kr for 2014 (samme som for 2013) og
delegerer til DK selv å lage en oversikt over aktiviteter de vil prioritere i
Dommerkurs
i januar-2014
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Styret ble informert på møtet fra Elizabeth at det var hun og Kjartan som
Stevneguide
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Terje

Bjørn

Snarest

31. mai

Snarest

Terje

O-25

Langtidsplan
Langtidsplanen danner grunnlaget for langtidsbudsjettet til tinget som skal
fremlegges i 28. februar. Høringsfrist for seksjonene er 25.februar 2014.

O-26

Organisering av forbundet (jf. sak 33 fra forbundsstyret)
Det er ikke aktuelt med endringsforslag til tingbehandling i 2014, men
forslagene til mulige organisasjonsendringer er utsendt seksjonsstyrene til
høring for å holde fortsatt fokus på egen organisasjon utover i 2014. Temaet
kan evt. tas opp som uformell del på seksjonstinget.

31. mai

Terje

Diskusjons- og vedtakssaker
32/33

Økonomi
Siste Resultatrapport som foreligger er for perioden 11-2013. Ny
Resultatrapport/årsrapport vil komme i uke 5. Styret behandlet utkast til
budsjett for 2014 og gjorde en del endringer på møtet.

36

34

Vedtak:
Resultattapport for periode 11 tas til etterretning.
Seksjonsleder oppdaterer budsjett 2014 iht. kommentarer og distribuerer til
resten av styret for avsjekk/godkjenning via e-post. Det tas høyde for en
revisjon av jujutsu brosjyren inn i NKFs profil. Bjørn ser på design.

Snarest

Terje

Snarest

Bjørn

Instruktør seminar inneværende helg
Oppsummering/evaluering av helgens Instruktørseminar;
Det var totalt 20 deltakere på seminaret som startet fredag ettermiddag og
avsluttet med lunsj lørdag kl.12.00 på Rica Park Hotel Gardermoen.
Deltakerne var representert fra forskjellige klubber fra de fleste regioner der
det finnes medlemsklubber tilhørende seksjonen. Aldersspennet på gruppen
var fra ca.16 til 60 år.
Vi startet fredag med en kort presentasjonsrunde av kursholder og
deltakere. Styret hadde ønske om at det skulle være en sosial profil på
samlingen. Vi hadde derfor invitert til middag fredag kveld med samvær
etterpå. Dette viste seg å bli særdeles vellykket. De flest deltakerne
overnattet. Styrets representanter og deltakerne fikk derfor god anledning til
å bli bedre kjent. Tilbakemeldingene var utelukkende positive og det var
mange oppfordringer på at det er ønskelig med flere konkurransefrie tiltak
som dette. Vi håper vi treffer flere av deltakerne under seksjons- og
forbundstinget i Sandefjord 31. mai-1. juni.
Oppfordringen til neste styre er å satse på slike arrangementer i de neste
årene.

Eventuelt:
Det var ingen saker til realitetsbehandling under evt.

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Leif Gunnar Økland

_______________________________________
Anne Unger Søvik

_______________________________________
Elizabeth Diaz

