PROTOKOLL nr 9
Styremøte i jujutsuseksjonen – 2004 / 2006
STED:
DATO:

Rica Hotell, Gardermoen
3. desember 2005

DELTAKERE:

JJS SAK 72.09.05

Solveig Engbakk
Anne Sofie Skaufel
Dag Henning Johannessen

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Forfall:
Lasse Hammersland
Terje Rød
Morten Holdahl

Nestleder
Styremedlem
1. varamedlem

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL
Godkjent

JJS SAK 73.09.05

ORIENTERINGSSAKER
o NM er blitt avhold i Kristiansand med stor suksess, og god media
dekning.
o Det arbeides for at et eller to av våre duo-par på landslaget skal få lov til
å opptre på idrettsgallaen på Hamar.
o Anne Sofie informerte om hva slags tilbakemelding hun hadde fått fra
noen klubber under sin ringerunde. Hun og de andre som har utført
ringerunden vil komme tilbake med en oversikt om spesifikke ting som
klubbene hadde uttalt.
o Seksjonsleir og jentesamling er blitt avholdt i Trondheim.
o Vi har fått en gullmedalje og tre bronsemedaljer i U21 VM.
o Arendal Jiu Jitsu Klubb vurder å melde seg ut av NKF og det er en
dialog mellom administrasjonen og klubben.

JJS SAK 74.09.05

ØKONOMI
o

Status
Den økonomiske statusen ble gjennomgått og vi ligger nå veldig godt på
pluss siden når det gjelder økonomi. Medlemsinntektene har vært veldig
usikre fram til nå, men de ligger nå ca. bare 10000 i underskudd i forhold
til budsjett. Blant annet på grunn av usikkerheten rundt
medlemsinntektene har enkelte tiltak rundt profileringsarbeide,
internasjonalt arbeid, kvinneprosjekt m.m. blitt utsatt. Disse vil
imidlertid utføres tidlig neste år og penger til disse avsettes i budsjett for
1

2006. Vi har også utført en rekke sparetiltak i forbindelse med avholding
av arrangementer, møter m.m. og dette har også ført til at vi er i
overskudd i forhold til budsjett på disse tingene. Nøyaktige tall som kan
overføres til neste års budsjett er foreløpig usikkert, men vår prognose er
på ca. 60 000kr. Imidlertid er en del av disse øremerket til tiltak som
skulle vært utført i år og som ble utsatt til neste år, bl.a. pga. usikkerhet
rundt økonomi.
o

Ansvar:

Utbetaling seksjonsleir
Trondheim JJK har avlevert rapport for seksjonsleir, og 5000kr
utbetales.

Solveig gir beskjed til administrasjonen.
o

Overskridelse toppidrett
Toppidrettsbudsjettet er overskredet grunnet uheldige omstendigheter
rundt leie av bil i forbindelse med reise til U21 VM. Tidligere på året
reiste et av våre duo-par fra Trondheim til Oslo for å bli filmet i
forbindelse med TV-aksjonen 2005. Denne utgiften ble satt til toppidrett,
men flyttes nå til budsjettpost for informasjons-/markedsarbeid.

Vedtak 09.78

Reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i TV-aksjonen 2005 flyttes til
budsjettpost for informasjons-/markedsarbeid.

Ansvar:

Solveig gir beskjed til administrasjonen.
o

Budsjett 2006
Forslag til budsjett for 2006 ble utarbeidet på styremøtet.

Ansvar:

Solveig sender budsjettet til styret.

JJS SAK 75.09.05

KONKURRANSEREGLER
Dommerkomiteen har utarbeidet forslag til endringer i regelverk. Disse er
foreløpig ikke skrevet i korrekt format.

Vedtak 09.79

Forslag til nye regler godkjennes, under forutsetning av at de utarbeides i
korrekt format.

Ansvar:

Solveig gir beskjed til dommerkomiteen.

JJS SAK 76.09.05

VELKOMMEN TIL JUJUTSU-HEFTER
Utkast til heftet er utviklet, men vi venter på en del bidrag.

Vedtak 09.80

Solveig og Anne Sofie får mandat fra styret til å gjøre ferdig dette heftet.

JJS SAK 77.09.05

BARNAS JUJUTSU DAG
Behandles videre på mail på grunn av dårlig tid på styremøte.

JJS sak 78.09.05

EVENTUELT
Ingen saker ble behandlet.
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Referent:
Dag Henning Johannessen

________________________________
Solveig Engbakk

________________________________
Anne Sofie Skaufel

________________________________
Dag Henning Johannesen
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