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SAKSLISTE – STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 09 –  ÅR 2006/2008 

 
STED: Rica Maritim Hotell, Haugesund 
DATO/ÅR: Søndag 4. november 2007 kl. 9.45 – 14.00 
 
DELTAKERE:   
   
 Åshild Stenevik Styreleder 
 Morten Holdahl Nestleder 
 Frank Flatås Styremedlem 
 Marius S. Tvinnereim Styremedlem 
 Anne Søvik 1. varamedlem 
   
 
 

JJS SAK 060 GODKJENNE SAKLISTE 

Møtet var ikke et ekstraordinært møte som det sto innkallingen, men et ordinært 
møte. Vi satte inn litt mer i sak 64 og punktet ble derfor hetende: ”Evaluering og 
oppfølging av ledermøtet.” Deretter ble saksliste godkjent. 

   
  

JJS SAK 061 POST/ORIENTERING 

Forbudsstyret avholdt møte 26. – 27. oktober og seksjonsleder ga referat og 
informasjon om noen saker som ble tatt opp og som må følges opp av seksjonen. 
På grunn flykaos fikk ikke leder med seg hele møtet og kunne derfor bare 
referere fra en del av møtet. Saker som ble tatt opp var bl.a. at budsjettet for 
neste år må være ferdig før 23. november. I tillegg kunne leder fortelle at 
ferdigstillelse av stilartsbeskrivelse og markedsdokument er utsatt.  

 
 

JJS SAK 062 ØKONOMI 

Gjennomgang av økonomirapport og regnskap for de siste månedene.   
Vi ser at det er ført en del utgifter på NC3 som ikke ble avhold noe vi ikke 
forstår. Vi lurer på om utgiftene som er ført på NC4 ikke kunne vært flyttet til 
post 70020 
 
 

JJS SAK 063 BUDSJETT 2008 

 Vi jobbet fram et nytt budsjett for 2008. Vi ønsker at pengene først og fremst  
 skal føre til økt aktivitet for medlemmene. Vi har også tatt hensyn til at 
Dommerkomiteen ønsker mer penger til turer utenlands. I tillegg har vi tatt 
hensyn til at klubblederne ønsker at klubbledermøte bør avholdes også neste år. 
 
Følgende fordeling ble lagt til grunn::  
Budsjett kr. 230 000,-  
Stevner kr. 100 000,- (4 stevner ink. Premier, sponsing av arr.klubb, dommere 

med mer, stevner: NM, NO, Jujutsu helg i Bergen og 
Bygdø(?)) 
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Ledermøte kr. 50 000,- 
Styre/kom kr. 35 000,- (Ink Ting og utgifter til kom. sine møter) 
Krets tilskudd kr. 14 000,-  
Internasj.rep: kr. 30 000,- (Internasjonal dommer og evt annen int.rep.) 

 
Ansvar:   Åshild fordeler summene i henhold til budsjettverktøyet. 
 
Ansvar:  Åshild forhører med Torbjørn Arntsen om mulighetene for å avholde et 

lavterskelstevne under JJ Sommerleiren 
 
 

JJS SAK 064 EVALUERING OG OPPFØLGING AV LEDERMØTE FOR JUJUTSU 

Ledermøtet gikk som planlagt av staben helgen 13. – 14. oktober. Oppmøtet var 
bra og litt i overkant av 20-klubber var representert, medregnet seksjonsstyret og 
foredragsholdere. Til sammen var det rundt 30 personer på møtet.  
 
Praktisk gjennomføring var svært bra og foredragene skapte som håpet debatt og 
diskusjoner. Referat fra møtet ble skrevet av Kjetil. Kjetil ønsker å få inn 
presentasjonene som ble vist under helgen. 

 

Ansvar:  Morten innhenter presentasjoner fra Raik, Lasse og Trond.  
 
Tilbakemeldingene fra deltakeren har vært positive og det kom fram at det var 
ønske at tilsvarende møte avholdes til neste år også.  
 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å se nærmere på mulighetene for et 
graderingspensum. Denne gruppen bør tildeles et mandat.  
 

Vedtak JJ 42:  Forslag til mandat for teknisk arbeidsgruppe:  

Formålet for gruppen er å utarbeide et felles graderingspensum i Norge.  

 

Gruppen lager selv et opplegg for fremdrift og står fritt til å utpeke en leder 

dersom gruppen ønsker det.  

 

Gruppen rapporterer løpende til seksjonsstyret ved hjelp av referat. Resultat fra 

gruppens arbeid ønskes presentert på neste Ledermøte for Jujutsu som 

planlegges avholdt i oktober 2008.  

 
Vedtak JJ 43:  Gruppen vil består av følgende personer:  

Alf Kristian Eilertsen – Arendal Jiu Jitsu Klubb 

Håvard Nitter – Stavanger Ju Jitsu Klubb 

Raik Tietze - Landslagstrener 

Rolf Pettersen – Stålkameratene IL, JJ gruppe 

John Arild Birkeland – Haugesund Jujutsu Klubb 

Hilde Lomundal – Sentrum Ju Jitsu Klubb 

Teknisk komite:  Lasse Bråthe – Sentrum Kampsport Senter  

Trond Søvik – Bjørndalen IL 
 

Vedtak JJ 44:  Styret forespør Lasse Bråthe om han kan være pådriver og kontaktperson for 

denne gruppen.  
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Styret foreslår at gruppen tilstreber å avholde møte/leverer referat hver annen 
mnd. Gruppen oppfordres til å møte under felles møteplasser som seksjonsting, 
jujutsuhelgene, se sak 066.  
 
Ledermøtet referat merknads frist onsdag. Telefonmøte kl. 2100.  
 

Vi har satt av penger til et tilsvarende ledermøte også i 2008 og forutsetter i 
budsjettet at forbundet dekker halvparten av utgiftene via post 3 midler. 

 
 

JJS SAK 065 EVALUERING AV MØTE KOMITEENE 

Stevnekomite:  
Møtet med SK er utsatt til onsdag 7. nov.  
 
Seksjonen har vært representert på alle stevner i 2006 og 2007 og ser at det er en 
del å gripe fatt i. Seksjonen ønsker at mesterskapene skal bli mer 
publikumsvennlige og ønsker at det satses på bruk av bra lys og lyd utstyr samt 
en mer rutinert og engasjert speaker. Seksjonen foreslår at Morten Holdahl kan 
bidra som speaker på de neste store stevnene.  
Det er viktig at nasjonalsangen spilles under prisutdelingen i NM.  
 

Ansvar:  Anne forsøker å få tak i arrangementsregien til NTN da disse er flinke til å lage 
gode stevner.  
 

Dommerkomité: 
Møte med DK ble avholdt søndag 4. nov. Gjennomgang av punktene ref. vedtak 
JJ 40 med frist 1. nov ble utført på møtet. 
 
DK har sendt inn referat fra sine møter og øvrige punkter er også imøtekommet. 
Seksjonsstyret har ikke fått tatt stilling til referatet fra DK da referatet ble mottatt 
lørdag ettermiddag. DK har laget et budsjett for neste år.  
 
Styret synes det ser ut som DK har kommet på riktig spor. 

 
 
JJS SAK 066 STEVNER  

Det ble i 2007 lagt over fra Norges Cup stevner til regionale stevner. Norges 
Cup stevnene ble styrt av administrasjonen mens regional stevner skal styres av 
regionene eller kretsene.  
 
Det ble i 2007 avhold bare 1 regionalt stevne. Det var planlagt et mulig regionalt 
stevne i Bergen og et i Trondheim. Stevnet i Bergen ble aldri realisert pga 
manglende tid hos arrangørklubben. Stevnet i Trondheim hadde bare 4 påmeldt 
da fristen gikk ut og ble derfor avlyst.  
 
Det ble i tillegg avholdt to nasjonale stevner, Noway Open og NM. Norway 
Open var det en del frem og tilbake for å skaffe arrangør og dette førte til sein 
informasjon internasjonalt og lav internasjonal deltakelse. Det deltok 2. svenske 
klubber og 1. dansk klubb.  
 
NM har frem til i år vært det største stevnet, men har i år den laveste 
oppslutningen på flere år.  
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Generelt har det vært en merkbar nedgang i antall deltakere på stevner i 2007 i 
forhold til 2006.  
 
Forbundet oppfordrer til å avholde helger hvor en har trening, dommerkurs og 
konkurransekurs gjerne med internasjonale instruktører. Dette er gjennomført 
med stor suksess for karate så bør vi planlegge tilsvarende arrangementer?   
 

Vi har satt av mye penger på stevner neste år der vi ønsker at det skal være både 
lav- og høyterskelkonkurranser, samt treningssamlinger, foredrag og møter i 
ulike fora. Vi ønsker 2 slike store Ju-jutsu helger neste år i tillegg til et NM og et 
Norway Open.  
 
Styret foreslår at ju-jutsu helgene legges til Bergen og Bygdøy, at NO legges til 
Sarpsborg og NM legges til Trondheim.  
 
Raik holder på å utarbeide et opplegg for lavterskel konkurranse. Vi vil at 
stevnekomiteen, dommerkomiteen og styret sammen ser på dette og finner en 
form som gjør at flere ønsker å delta. Disse lavterskel konkurransene bør legges 
til ju-jutsu helgene og evt NO og ikke til NM.  

 
Ansvar:  Morten Holdal følger opp Raik og DK for utforming av et lavterskelreglement. 

Frist for utarbeidelse av utkast: 10. januar.  
 
Vedtak JJ 45:  Vi ønsker å fjerne kravet om konkurranselisens for de som er med i 

lavterskelkonkurranse. Vi vil beholde dagens konkurranselisensen for NM og 
NO.  

 
 

JJS SAK 067 OPPFØLGINGSSAKER 

Teknisk komité:  

Vedtak JJ 46:  Hilde Lomundal fra Sentrum Ju Jitsu Klubb i Bergen forespørres.  

 
Ansvar:  Åshild forespør Hilde Lomundal om hun kan delta som medlemm i teknisk 

komité.  
 
 
JJS SAK 068  EVENTUELT 
 
   Jujutsu klubber som ikke er tilsluttet seksjonen:  
Ansvar:  Marius prøver å samle seg en oversikt over jujutsu klubber som står utenfor 

seksjonen.  
 
 
Neste møte blir i Oslo helgen 12. – 13. januar (fredag til lørdag) 
 
 
 
 
Referent:  
Frank Flatås 
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