REFERAT – STYREMØTE i JUJUTSU – NR. 07 – 2014/2016

Neste møte:

Møterom 5015, forbundskontoret, Ullevål stadion
Lørdag 10. okt. kl. 13:00-16:30
Tlf. møte, berammes ved doodle link forespørsel

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
1. visepresident

Terje Kårstad
Anne Søvik
Leif Gunnar Økland
Rune S. Henrichsen
Unni Stangnes
Tore Bigseth (også leder av valgkomiteen)

Sted:
Tid:

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS)
Trond Søvik (referent)
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Elizabeth Diaz
Varamedlem
Ottar Vassenden
Møtet var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede tilstede.
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste:





Innkallingen ble enstemmig godkjent, GS ble valgt som referent.
Referat fra siste styremøte nr. 6 er godkjent pr. epost og ble bekreftet ved signering på møtet.
Det var ingen saker til evt. Sakslisten ble enstemmig godkjent.
E-post vedtak fattet 24.sept. på høringer fra forbundsstyret:
- Jujutsu seksjonen har ingen innvendinger til forslaget til ny innplassering av idretter i seksjonene
- Jujutsu seksjonen ønsker å beholde nåværende alder 8 år på regionale aktiviteter

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-15



Info fra adm.
- Status i.f.t. vedtatte plan for hovedområder 2015:







Terminliste konkurranser og dommerkurs – Haugesund Open og Ne waza dommerkurs og seminar (Oslo)
terminlistefestet og gjennomført. Kristiansand Open ble avlyst. NM avholdes 24. okt. (Kristiansand)
Treningsleir/konkurransefrie tiltak – Selvforsvarsseminar gjennomført 30.-31. januar (Oslo), seksjonsleir
gjennomført 18.-19. april (Stavanger)
Tilskuddsordning – Frist første søkerunde; 1. april, behandlet på styremøtet 9. mai. Frist andre søkerunde; 1. okt.,
behandles på dette møtet
Særidrettslig utdanning/utvikling – Møte avholdt 21. mai. Dropbox mappe opprettet 15. sept. Unni meldte at
referat legges snarlig i Dropbox
Særidrettslig profilering/rekruttering – Profilmateriell ligger på nettet. Spørreundersøkelse til ungdom i seksjonen
er gjennomført. For øvrig sak på dette møtet.
Klubbutvikling – Veilederutdanning for utvalgte pågår.

-

Oslo JJK er under oppfølging fra adm. i.f.t. sin klubbdrift som skal tilfredsstille NIFs lover.

-

Det er invitert til brukerkurs i SportData stevnegjennomføring på Comfort Runway (Gardermoen) lørdag 31.
okt. kl. 10:00-18:00. Det er fordelaktig om seksjonen kan verve IT-kyndige folk til å «kople PCer sammen»
før hvert stevne.

-

Orientering om muligheter for seksjonene til å legge ut info på NKFs nye nettsider.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 33:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Per Eivind Eklund og Halvor Moe forespørres om å delta på
SportData kurset. Arrangementskomiteen gis fullmakt til å innhente evt. flere ressurspersoner til kurset. Tilgang
1

til NKFs nettsider gis til Unni og Leif Gunnar i arrangementskomiteen som kan ha nytte av dette. Adm. ved
Daniel gir opplæring og tilgang.
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Info fra forbundsstyret
Referat fra forrige forbundsstyremøtet foreligger på kampsport.no. Seksjonsleder viste for øvrig til debatt og
vedtak fra samme helgs forbundsstyremøte som er av betydning for jujutsu seksonen;
- Seksjonene utfordres til å jobbe med rekruttering til seksjonsmøtene ved forbundstinget
- Retningslinjer for int.dommerrepresentasjon er vedtatt og utsendes seksjonene
- Jujutsu seksjonen fikk innvilget søknad om 150.000 fra post 3 fondet til rekrutteringstiltak
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 34:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.
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Rapportering fra komiteer/oppnevnte
- Dommerkomiteen, referat fra møte samt generell informasjon forelå til orientering. Styret uttrykte
tilfredshet med dette og at mye hadde skjedd etter møtet med DK-leder 5. sept.
- Arrangementskomiteen, viste til godt samarbeid med DK i.f.t. NM 24. okt. Unni legger ut referat fra
arbeidsmøtet i Dropbox.
- Teknisk komite, ingen virksomhet for tiden
GS orienterte om at det ikke var kommet påmeldinger til NM og at påmelding gjøres i SportData ved hjelp av
påloggingskoder som hver klubb skal ha fått. Påmeldingsfristen vil bli utvidet.
Etterskrift: Koder ble utsendt klubbene 24. sept. fra adm. men utsendes på nytt med utvidet fristdato.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 35:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
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 Økonomi
Regnskap pr. august 2015 forelå til behandling. Seksjonens tilskuddsordning er utlyst med søknadsfrist 1. oktober.
Det er kun innkommet 2 tilskuddssøknader samt en forespørsel om vilkår for seksjonsleir.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 36:
Regnskapet pr. august tas til etterretning. Seksjonsstyret tildeler følgende post 3 tilskudd;
- Stavanger JJK tildeles kr. 14.452,50 for profilerings- og rekrutteringstiltak mot barn i nærområdet.
Det settes vilkår om at klubben må oversende info/bilder fra tiltaket for utlegging på kampsport.no
- Norsk judo og jiujitsu klubb tildeles kr. 2.270,- for treningsleir i Oslo med barn og unge. I det videre
forutsettes at slike tiltak formidles innad i jujutsu seksjonen.
Det fremgår av søknadskriterier at tiltak for barn og unge lokalt/regionalt prioriteres. Styret avslo på denne
bakgrunn søknader om tilskudd til treningsleir og instruktørkurs i Sverige. Styret viser til praksis i.f.t. eksterne
instruktørkurs v.s. NKFs egne instruktørkurs. Det er kun godkjente NKF kurs som prioriteres.
Det skal utarbeides forslag til egne vilkår for søknad og tildeling av seksjonsleir og tilskuddsbeløp samt
forhåndsgodkjente stevner/konkuranser. GS utarbeider forslag til seksjonsstyret for behandling.
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 Særidrettslig profilering/samlende tiltak
Seksjonsstyret diskuterte virkemidler for å få større engasjement og vekst i medlemsmassen, herunder hvilken
identitet jujutsu skal ha. Det synes klart at selvforsvar ut ifra norsk lov om nødverge bør utgjøre en del av
egenarten til jujutsu samt at konkurranser bør ha en innretning som treffer medlemmene i.f.t. hva de faktisk trener
på, d.v.s. selvforsvarsteknikker.
I.f.t. konkurransevirksomheten ble det orientert fra GS om at krefter i jujutsu miljøet vil treffes under NM for å se
nærmere på en plan for oppsøkende virksomhet og presentere for seksjonsstyret i neste omgang. Dette m.t.p.
rekruttering og profilering.
I.f.t. utlegging av info på jujutsu nettsidene er det fordelaktig med en egen «journalist» eller flere som rapporterer
fra stevner, leirer o.a.
Rekruttering til seksjonsmøte i.f.m. forbundstinget ble delvis debattert.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
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Vedtak 37:
- Selvforsvarsseminar over nyttår videreføres, denne gang med FightSafe konsept fra JJN. Rune avklarer
passende dato i jan/febr. samt instruktører (Merete, Torbjørn?) til denne slik at adm. snarest kan utlyse og
administrere seminaret. Det skal innlegges info om kommende forbundsting med seksjonsmøter under
seminaret for å få større deltakelse der. I fortsettelsen etter seminaret skal det avholdes styremøte sammen
med komiteene i seksjonen bl.a. for å fastsette budsjett for 2016.
- Det berammes eget møte med stilartsorganisasjonene innen seksjonen hvor Leif Gunnar stiller fra styret
sammen med adm. Her gjennomgås stilartsavtalene og grunnlaget for sterkere samarbeid, herunder evt.
mulighet for stilartsårsmøter på tinget.
- Konsept for oppvisningskonkurranser fra JJN kan gjøres stilartsnøytralt og innføres som tilbud til hele
seksjonen. Dette sees det nærmere på i.f.m. ovennevnte stilartsmøte for presentasjon og diskusjon i styret med
DK og AK og evt. presentasjon som demo-gren under Haugesund Open.
- Rekrutteringsarbeid ved engasjement av rekrutteringshjelper igangsettes via adm. på bakgrunn av tildelte
midler fra forbundsstyret, jf. O-sak 16.
- Forslag fra «NM gruppe» avventes og «journalist» til nettsider tas opp igjen på senere møte.
- Det skal avholdes eget seksjonsstyremøte pr. tlf. før 4. des. for å diskutere og svare på forbundsstyrets
utfordring til seksjonene om hvordan øke deltakelsen på seksjonmøtene/forbundstinget. GS utsender doodle
link for avklaring av møtetid.
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 Styrearbeid – funn fra undersøkelse
Det ble vist til funn fra spørreundersøkelsen under siste ledermøte i sept. som viser forbedringspunkter i styret,
herunder miljøtiltak, kreativitet og styrekultur.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 38:
Styret tar funnene fra undersøkelsen til etterretning og vil søke å hensynta dette i videre styrearbeid.

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Leif Gunnar Økland

_______________________________________
Rune S. Henrichsen

_______________________________________
Unni Stangnes
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