REFERAT – STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 9 – ÅR 2008/2010
STED:
DATO/ÅR:
TILSTEDE:

Ullevål Stadion, Oslo
Fredag 16. Oktober 2009, kl. 1800 – 2030.
Lørdag 17. Oktober kl. 1000 – 1300.
Eva Andersson
Bernt Dahl
Kim Taraldsen
Terje Kårstad
Anne Søvik
Bjørn Solberg

Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
Sportskonsulent NKF

Leder Åshild Stenevik deltok på forbundstyremøtet som ble avholdt parallelt med seksjonstyresmøtet.

JJS SAK 63

GODKJENNE SAKLISTE
Saksliste ble godkjent

JJS SAK 64

ØKONOMI
Økonomisk status ble gjennomgått. Vi ligger ok i forhold til budsjett.
Det foreslås et budsjett for 2010 som presenteres på neste møte; ansvar Terje.
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FELLESMØTE MED FORBUNDSSTYRET
Fellesmøtet ble gjennomført lørdag morgen fra kl. 09 – 1015.
Seksjonen informerte om noen av de sakene som opptar oss. Det ble blant annet
informert om Infopakken som det bare er Jujutsu Seksjonen som sender ut til
sine klubber. Videre tok seksjonen opp noen av punktene fra Ringerunden, se
sak 67. Her ble det blant annet etterspurt Forbundsstyrets holdning til MMA.
Dette er en sak som står på NKF sin lagtidsplan at det skal bli tatt stilling til,
men dette spørsmålet er enda ikke ferdig utredet i Forbundsstyret.
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POST/ORIENTERING
Ingen kommentar
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RINGERUNDEN
Oppsummering ringerunde til klubber:
- Klubbdriften går stort sett normal
- Det gis positive tilbakemeldinger på det nye medlemssystemet fra flere
klubber.
- At seksjonen aktivt ringer rundt og spør klubbene blir det satt pris på.
- Det ble kommentert at Infopakken, som ble sendt ut, var noe lang som gjør at
det er lett for at den da ikke blir lest.
- hjemmesiden til NKF, www.kampsport.no , ble av noen klubber kritisert og det
ble påpekt at det var vanskelig å finne informasjon på disse sidene.
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- Det ble kommentert av noen klubber at til tider har NM avvikling vært noe
dårlig gjennomført, og informasjon og planlegging bør gjøres så tidlig som
mulig.
- Noen klubber etterlyser NKF sin stilling i forhold til MMA. Dette blir mer og
mer utbrett og interessen for denne konkurranseidretten er økende.
- Generelt er klubber lite aktive til å selv å søke informasjon fra jujutsu
seksjonen
JJS SAK 68

OPPFØLGINGSSAKER
Vedtak JJ 26:
Vedtak 56 i møtereferat 7. søknad om arrangere Norway Open fast hvert år.

Vedtak JJ 30

Det ble vedtatt at Sentrum Kampsportklubb får påta seg å fast arrangere
Norway Open og vil få økonomisk støtte iht nåværende sats for avvikling av
arrangement, pålydende 13.000,-. For at støtten skal utbetales må klubben
forholde seg til de krav som stilles til gjennomføring av nasjonale stevner.
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GRUPPEARBEID
Gruppe 1: Lokale aktiviteter – utvikle Raik sitt konsept for aktivitetstiltak
rettet mot barn og ungdom.
Aktivitet er avholdt i Trondheim og Bergen. Aktiviteten skal avholdes i
Stavanger om kort tid.

Vedtak JJ 31

Det vedtas et honorar, for å instruere og gjennomføre lokal aktivitet, på kr
1.700,- pr gjennomført aktivitet.
Gruppe: Målrettede samlinger – arbeide med å få til et svartbelteseminar
og se på hvilke andre seminarer som er ønskelig.
Gruppeleder: Kim Taraldsen
-

Se neste, sak 70 – om planlegging av instruktørsamling.
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INSTRUKTØRSAMLING

Vedtak JJ 32

Det ble vedtatt av vi skal jobbe for å avholde en slik samling. For å lykkes med å
dekke alle utgiftene må det så tidlig som mulig avklares om man kan benytte post
3 midler til denne samlingen!
Ansvar for å avklare dette:

ÅS

Utkast agenda for samling
-gjennomføre treninger hvor hver stil har ansvaret for sin del under treningen.
-forbundsgradering
-presentasjon av aktivitetstiltak mot barn og ungdom
-felles sommerleir
-sosial arena for å bli mer kjent med hverandre
-middag med drikke
Utkast forslag tidsplan
• Arrangementet gjennomføres i nærheten av Gardermoen
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•
•
•

Fredag oppmøte f.eks 18.00 – samtaler/møtelokaler og middag på
Gardermoen – et hotell som er ok
Lørdag utsjekk og avreise med buss til en egnet lokal dojo
Retur til Gardermoen.

Arbeidsgruppe
- utarbeidelse av invitasjon
- utarbeide forslag til plan for og gjennomføring av helgen
- valg av dato (sjekke mot terminlister)
- praktisk bestilling og tilrettelegging
- økonomisk kostnadsramme sendes til NKF
Tidsfrist for disse aktiviteter

Ansvarlig
JJ - ÅS
JJ - EA
NKF - BS
NKF – BS
JJ - TK
ultimo november.

Forslagene sendes til styret. Styret er styringsgruppe.

JJS SAK 71

BUDSJETT 2010
Terje vil presentere utkast på dette.
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EVENTUELT
Informasjon til klubber om støtte til barn og ungdomsaktiviteter
1. Det er fremdeles penger på budsjettet for å støtte opp om lokale aktiviteter
retter mot barn og ungdom. Bjørn Solberg skal utarbeide en kort informasjon om
dette og sørge for at denne informasjonen blir distribuert til alle klubber.
2. Tønsberg Ju Jitsu klubb skal avholde en aktivitet straks. Bjørn tar kontakt med
klubben og informerer om muligheten for støtte til arrangementet og hva som må
gjøres av klubben for å få den økonomiske støtten.

Vedtak JJ 33

3. Møte med stevnekomité og dommerkomité
Det vedtas at styre arrangerer i forbindelse med instruktørsamling et møte med
disse to komiteene for å sikre bedre kvalitet på gjennomføring av NM.
4. Seksjonen har mottatt muntlig informasjon om at en klubb som driver KFM,
en form for selvforsvarsrettet trening, muligens vil søke opptatt i seksjonen. Det
er ønske å diskutere dette på prinsipielt grunnlagt og dette tas med til et senere
møte. Seksjonen vil ta direkte stilling til en søknad når den foreligger.

Oslo 20. oktober 2009

Kim Taraldsen
Referent
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