
Protokoll 
– STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN – NR. 08– 2004/2006 

       
STED:       Telefonmøte 
       
DATO:      26. oktober 2005, kl. 19-21 
 
INNKALT:  Solveig Engbakk  Leder 
   Lasse Hammersland   Nestleder 
   Terje Rød   Styremedlem 

Anne Sofie Skaufel  Styremedlem 
Dag Henning Johannesen Styremedlem 
Morten Holdahl  1. varamedlem 
 

MELDT FRA VÆR: Terje Rød   Styremedlem 
    Morten Holdahl  1. varemedlem 

 
 
JJS SAK 64.08.05 Godkjenne saksliste, innkalling og referat fra forrige møte. 
   Godkjent 
 
JJS SAK 65.08.05 Orienteringssaker 

Tv-aksjonen 
Jujutsu har vært med i et innslag på TV-aksjonen, og fikk 3 
minutter foran nærmere en halv million seere. Seksjonen måtte 
betale transport til Oslo for utøverne. Raik tar kostnadene på 
sitt budsjett. 
 
NM 
Planleggingen for NM går greit; matter er ordnet, speaker, 
administrator og sekretariat er på plass, premier og diplomer 
ordnes.  
  
Jujutsuspesifikk del trener 1 del 3 
Vi har forstått at denne vil for første gang avholdes i Arendal 
over nyttår.  
 
Ringerunden 
Styrets medlemmer informerte i status i ringerunden. Solveig 
og Anne Sofie er ferdig, og har blitt veldig positivt mottat. 
Lasse ba om anledning til å vente til etter NM pga stor 
arbeidsbyrde, og de andre styremedlemmene var 
forståelsesfulle for dette.  
Anne Sofie sjekker om det finnes noen nye klubber som det 
skal ringes til. Videre en videre oppfølging på neste møte.  
 
Norway Open  
Flyers er laget og trykket opp og sendt av gårde sammen med 
Raik til U21 VM. Vi har fått opprettet et eget nettsted: 



www.norwayopen.no som skal oppdateres etter hvert. 
Landslaget deler ut flyersene på U21VM. 
Toppidrett 
Som toppidrettskontakt har Lasse mottatt et strukturdokument 
innen toppidrett – vi leser over og sender kommentarer til 
Lasse. 
 
Styremedlem forlater styret 
Geir Gilje har valgt å trekke seg fra styret på grunn av stor 
privat arbeidsbelastning.  
 

Vedtak 08.71   Geir fritas fra ansvar videre i styrearbeid 
 
 

JJS SAK 66.08.05 Økonomi 
 

Post 3 
Vi har fått ca. 58.000,- ekstra i post 3-midler. Disse ønsker vi å 
ha en søknadsordning på slik at klubbene kan søke om midler 
til de tiltak de måtte ønske, så lenge tiltakene er innenfor 
rammene. Brev og søknadsskjema er utviklet. Vedtak om 
søknadsordningen ble gjort på mail 22.september og føres i 
penn her.   
 

Vedtak 08.72 Søknadsordning for post 3-midler er opprettet hvor klubbene 
kan søke om tilskudd ut fra de gitte rammevilkår. . 
 
 
Medlemsinntekter 

   Vi ligger fortsatt under på 32540kr.  
 
 
Profileringsarbeid 
Brosjyrer som er utviklet må få design. 
 

Vedtak 08.73  Heidi får 500 kr pr brosjyrer. 
 
 
   Utbetalinger 

Vi har fått inn rapporter fra jentesamlinger, og penger vil 
utbetales til Kick og Trondheim JJK.  

 
    

JJS SAK 67.08.05 Stevnepakke 
Alle medlemmer i styret hadde ikke hatt anledning til å 
gjennomgå stevnepakken i detalj. Styret gjennomgikk 
stevnepakken på et overordnet nivå, og var svært fornøyde.  

 
Vedtak 08.74 Stevnepakke godkjennes, men med forbehold om 

korrigeringer av detaljer på neste møte.  



    
 
JJS SAK 68.08.05 Velkommen til-hefter 

Styret vurderte status på dette arbeidet. Et grovt utkast er laget, 
men det mangler ennå flere seksjoner.  

 
Ansvar  Anne Sofie finner ut om stilarter før neste møte.  
 
Ansvar  Solveig ser på hvordan vi skal beskrive hva jujutsu er. 
    
    
JJS SAK 69.08.05 Sponsing 

Solveig har hatt møte med Traider Event – et firma som skal 
hjelpe NKF med å skaffe sponsorer. For at de skal kunne hjelpe 
oss ønsket de følgende informasjon:  

• Norsk historikk om jujutsu 
• Hva er framtidsmålene våre 
• Profiler 
• Medlemstall 
• Visjoner 
• Mesterskap vi skal være med på – oversikt  
• Mesterskap vi skal avholde. Dette kan vi selge inn. 

Dette kan de hjelpe oss med – må avklares med NKF.  
• Oversikt på hvor klubber er.  
• Om vi er bundet opp til noen andre sponsorer.  
• Organisasjonen, hvem jobber med hva, kontaktpersoner.  
• Bilder, brosjyrer, avisartikler, videosnutter - håndfaste 

ting som kan vises fram 
• Oversikt over hvor man kan få plass på drakter 
• Info om treningsrutiner 
• Oversikt over hva sponsorer får på stevner 

 
Solveig har på bakgrunn av dette utviklet et forslag til 
sponsorhefte.  
 
Anne Sofie spør Torbjørn Arntzen om vi kan bruke innhold 
under norsk historikk på Kicks websider. 
 

Vedtak 08.76  Sponsorhefte er godkjent 
 
 
JJS SAK 70.08.05 Barnas jujutsudag 
   Barnas jujutsudag må planlegges. Følgende skal utføres: 
 

o Informasjon til klubbene om hva det innebærer 
o Klubber må melde seg på i forkant. 
o Påmeldingsfrist 



o Pressemelding fra oss til nasjonale medier og NTB. Dette 
får vi hjelp til av Adm. Vi informerer også hvilke klubber 
det gjelder.  

o Vi inviterer enkelte nasjonale medier spesielt. Får hjelp av 
Dag. 

o Klubbene skal invitere lokale medier. 
o Utvikle plakat som er rettet mot barn som vi tilbyr 

klubbene. 
o Ha klar brosjyren Om jujutsu som vi tilbyr klubbene 
o Ha klar heftet Velkommen til jujutsu som vi tilbyr klubbene 

 
 
Vedtak  08.77 Lasse skaffer bilder av barn som kan benyttes på 

profileringsmateriell. 
    

    
JJS SAK 71.08.05 Eventuelt 
 
 
Oslo, 26.10.05 
Anne Sofie Skaufel  
 


