
PROTOKOLL– STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 08 –  ÅR 2006/2008 

 
STED: Quality Hotell Gardermoen  
DATO/ÅR: Lørdag 25. august 2007 kl. 1300 - 1800 
 
DELTAKERE:   
   
 Åshild Stenevik Styreleder 
 Morten Holdahl Nestleder 
 Elizabeth Diaz Styremedlem 
 Marius S. Tvinnereim Styremedlem 
 Anne Søvik 1. varamedlem 
 Kjetil Borhaug 2. varamedlem 
   
   
 
 

JJS SAK 052 GODKJENNE SAKLISTE 

   Godkjent uten bemerkninger. 

 

JJS SAK 053 POST/ORIENTERING 

Elizabeth rapporterte at alt er under kontroll angående NM 2007.  
 
Åshild gav en kort tilbakemelding fra Norway Open stevnet som ble 
avholdt i juni. Det var problemer med projektoren under første del av dette 
stevnet noe som gjorde det lite publikumsvennlig. Styret ble enige om at 
det skal arbeides for å gjøre jujutsu-stevnene mer publikumsvennlige. Dette 
gjelder spesielt de stevnene som har nasjonal status, Norway Open og NM: 
For å få ideer, drar Anne og Marius som bor i Oslo for å se på NTN 
Taekwondo-NM 27. oktober Oslo. Åshild reiser med forbundsstyret da de 
avholder møte samme helg.  

 
Vedtak JJ 36 I forbindelse med Norway Open 2007 er Sentrum Kamsport Senter tildelt 

en støtte på kr. 5000,-. 
 
 

JJS SAK 054 ØKONOMI 

Robert Hamara gikk gjennom regnskapet post for post. 
Elizabeth informerte videre at økonomien er god, med to stevner igjen i år.  
 

JJS SAK 055 SØKNADER  
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Vedtak JJ 37 Søknad 1. Bjørndalen IF, jujutsu gruppe søker om og fortsette 
låneperioden for seksjonens matter: Godkjent.  

 
Styret vil også se på om det kan kjøpes inn nye matter/konkurranseutstyr 
som klubbene kan leie/låne.  
 

Vedtak JJ 38 Søknad 2: Bjørndalen IF, jujutsu gruppe søker om tilskudd til utdanning av 
instruktører, søknadssum kr. 5000,- Godkjent. 

 
Vedtak JJ 39 Søknad 3: Ålesund JJK søker om tilskudd til kjøp av matter. 

Søknadssummen er kr. 5000,- Godkjent. 
    
 

Søknad 4: Hans Petter Skolsegg søker om støtte til deltagelse som 
Dommer under Junior VM i Hanau Tyskland.  
 

 

Vedtak JJ 39 Hans Petter Skolsegg akkrediteres som dommer til Jr. VM og seksjonen 
bærer kostnadene tilknyttet til reise og opphold. Utgiftsrefusjon utbetales 
etter reiseregning.  

 
Vedtak JJ 40  Følgende vilkår oversendes DK med frist om oppfylling 1. november 2007:  

1. Det forventes at dommerkomiteen etterlever instruksen for komiteen 
og det ønskes en konkret handlingsplan der dette vises. Dette kan 
være arbeidsfordeling internt i komiteen osb.  

2. DK skal sørge for at alle som pr. i dag ikke har fått resultater på 
dommerprøver får svar og at dette dokumenteres for styret. 

3. DK skal besørge oppdaterte lister over hvem som har dommerlisens 
og sende dette til adm. med kopi til styret. Lister må være à jour i.f.t 
de kriterier adm. setter for registrering i Nais. 

4.  DK forventes å fremlegge budsjett med oversikt over utgifter som er 
forventet for dommerkurs, reiser osb i 2008 5. DK forventes å 
fremlegge plan for dommerkurs som planlegges avhold i 2008. 

 
Vedtak JJ 41 Jf. Org.håndboken om DK instruks punkt 5., skal det foreligge skriftlig 

innstilling fra DK ved uttak som internasjonal dommer, dersom dette ikke 
foreligger vil evt. søknader om økonomisk støtte bli avvist. Direkte mail fra 
JJIFs dommerkomiteer vil ikke bli godkjent som innstillinger av norske 
dommere uten tilsvarende innstilling fra den norske DK. 

 
     

JJS SAK 056 EVALUERING AV STYREPERIODEN SÅ LANGT.  

Styreperioden er nå halvveis og det er på tide å ta en evaluering: 
 
Styret er enige i at ikke er vanskelig å få diskusjon i gruppen, noe som er 
bra. Det hender av og til at møtet sklir vekk fra sakslisten, og dette skal 
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jobbes mot, blant annet med strengere ordstyring. Styret er også enige at 
det skal satses på styremøter hvor vi møtes, da vi jobber bedre enn på 
telefonmøter som bør være forbeholdt enkeltsaker. 
 Det skal også jobbes mer for at styret skal bli synligere, og vi vil skape 
flere kontakter. Mer engasjement! Styret er fornøyd med arbeidet hittil, og 
gleder seg svært til Instruktør/Hovedtrenersamling som skal avholdes 
helgen 13. – 14. oktober. 
 
 

JJS SAK 057 OPPFØLGINGSSAKER 

Karl-Fredrik Skjørshammer (5. dan Kick Oslo) skal spørres om han vil 
være 3. medlem i teknisk komité. Om han svarer nei, følges listen nedover. 
 
Det ble gjennomgått noen svar fra ringerunden, men dette måtte avbrytes 
på grunn av mangel på tid. Dette skal taes opp igjen neste møte. Anne skal 
arkivere svarene. 

 

JJS SAK 058 LEDERMØTE FOR JUJUTSU 

Det blir Ledermøtet for Jujutsu helgen 13. – 14. oktober, og 
arbeidsoppgaver er blitt tildelt: 
Tore Bigseth: Ordstyrer. 
Åshild: Åpner og avslutter møtet.  
Anne: Holder kontakten med forbundet og adm.sekretær Helle Borgen og 
blir styrets kontaktperson til hotellet under møte. 
Morten: Informere om planer rundt en stor seksjonsleir for alle jujutsu-
klubbene i Norge.  
Kjetil: Webintroduksjon, informere om www.kampsport.no. 
Marius: Lager et åpningsinnslag som skal vises på lerret, og takk-for-
maten-tale. 
 
Det ble også laget en skisse av agendaen, som styret skal jobbe mer med. 
Seksjonen vil dekke reise og opphold for 1. person fra hver klubb. Andre 
representanter fra samme klubb må stå for egen finansiering. 

     
  

JJS SAK 059 EVENTUELT/KONGEPOKAL 

Seksjonsleder og teknisk komité skal sitte i juryen. Vi mangler fortsatt 
leder for teknisk komite.  

   Denne saken opp igjen neste møte, grunnet tidsmangel.      
 
Neste styremøte 12.oktober i forbindelse med ledermøte. 
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