Referat fra styremøte jujutsu seksjonen nr. 07 – 2016/2018
Tidspunkt: Søndag 22. okt. 2017 kl. 14:00-16:30
Sted:
Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo
DELTAKERE:
Seksjonsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Rolf Magne Larsen
Karine Tofsland (via tlf. v/sak 32, 34, 36 og 38)
Leif Gunnar Økland (via tlf. v/sak 32, 34, 36 og 38)
Lillian Maurstad
Morten Venberget
Anne Unger Søvik

Inviterte deltakere:
Fra konkurranseutvalget
Fra valgkomiteen

Christoffer Forsberg
Terje Kårstad

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (referent)

Trond A. Søvik

Meldt forfall:
Varamedlem

Ottar Vassenden

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med fem stemmeberettigede tilstede i sak 32, 34 36 og 38 og
fire stemmeberettigede i øvrige saker.
Det ble avholdt strategisamling før styremøte hvor styret m.fl. deltok. Neste samling avholdes 23.
november på Gardermoen kl. 17:30.

JUS32/17

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet,
saker til evt.
Møteplan er fastsatt og følges. Referatet er godkjent pr. e-post og utlagt på
nettsidene sammen med sakliste for dette møtet. Det var ingen saker til eventuelt.
Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 32/17
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Lillian erklærte seg inhabil i.f.t. sak
36/17. Referat fra forrige styremøte bekreftes godkjent.

JUS33/17

Orienteringssaker
• Hele administrasjonen er til rådighet for seksjonene. Oversikt over
kontaktpunkter i administrasjonen ble fremlagt.
• Oversiktene over styrer/komiteer er korrigert på nettsidene.
• Kort info om saker behandlet i forbundsstyremøte 20. okt. ble gitt.
• Sportssjefen har avlagt sin toppidrettsrapport med info om internasjonale
konkurranseprestasjoner innen jujutsu.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 33/17
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

JUS34/17

Nytt fra komiteer/utvalg og saksansvarlige
Det forelå et omfattende rapporteringsgrunnlag fra samtlige komiteer og
saksansvarlige til møtet. Styret ga honnør til dette og oppfordrer til å fortsette med
det da det gir styret et bedre beslutningsgrunnlag og bedre kommunikasjonsmuligheter med komiteene. AU utgjør kontaktpunktet i.f.t. komiteene.
Det ble gitt nærmere info om selvforsvarseminaret over nyttår som så langt er i
rute og med en god del påmeldinger allerede.
Konkurranseutvalget orienterte om endring i sammensetningen som må
godkjennes av seksjonsstyret. Det ble også etterlyst mandat til utvalget og et
samhandlingsmøte med representanter fra styret, komiteer og adm.
Oslo Open ble særskilt diskutert og evaluert. Det må erkjennes at det har sviktet i
alle ledd og at planlegging og gjennomføring burde vært bedre, samtidig som
styret uttrykker tilfredshet med at arrangementet likevel ble såpass vellykket med
antall deltakere samt utprøving av Sportdata. Det er imidlertid i alles interesse å
skape forutsigbarhet og det må gjøres gjennom gode planleggingsprosesser i
arrangørklubben med tilsyn fra seksjonens arrangementskomité. Det må også
være forutsigbarhet m.t.p. påmelding og trekning hvor frister må respekteres.
Kommunikasjonsprosessene mellom aktørene (arrangørklubb, dommerkomité og
arrangementskomité) må styrkes ved seksjonens arrangementer. Her må AU
være koordinerende. Komiteene må også jobbe utifra sine mandater som bør tas
frem med jevne mellomrom. Aktivitetskalendere for dommerkurs, stevner og møter
samt budsjettbehov/ønsker må utarbeides tidlig og deretter styrebehandles.
Bruk av Sportdata er kommet for å bli og innleid ressursperson til Oslo Open
benyttes også til NM hvor arrangementskomiteen får nærmere innføring.

GS orienterte om mediahåndboken for klubber og arrangører som finnes her;
https://kampsport.no/forbund/profilguide/
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 34/17
Styret takker for rapportene fra komiteene/saksansvarlige som tas til orientering.
Endring i konkurranseutvalgets sammensetning ble godkjent og består nå av
Christoffer Forsberg og Margareth Aase. Mandat for utvalget utarbeides snarest
av AU i samarbeid med Christoffer og GS. Styret åpner for et samordnet møte
mellom konkurranseutvalget og styre, komiteer og adm. Christoffer og GS gis
fullmakt til å finne dato som passer og koordinere dette nærmere.
Evalueringen av Oslo Open må det tas lærdom av i alle ledd for å unngå rot og
uforutsigbarhet i fremtiden. AU orienterer og følger dette opp overfor komiteene. Å
åpne for ikke-medlemmer som deltakere på stevnene kan være ønsket men skal
opp til styrebehandling i god tid før arrangementet finner sted da dette har
konsekvenser ved evt. skader og etterdeklarasjon av forsikring. Arrangørklubber
kan søke om dette. Evt. avlysning av stevner skal opp til styrebehandling eller
behandling i AU når det ikke er mulig å samle styret på kort tid.
JUS35/17

Økonomi
Regnskap for periode 9 med noter forelå til behandling som viser et driftsresultat
på 87.758 i pluss og et restbudsjett på 124.258 ut året.
Ressursbruken innen dommerkomiteen ble særskilt diskutert da det er flere
posteringer i regnskapet som berøres, herunder føres dommerutgifter ved stevner
innen- og utenlands samt dommerklær/utstyr og dommerkurs.
Videre ble det vurdert om styret skal oppnevne en dedikert økonom i styret til å
følge opp seksjonens økonomi og føre tilsyn med komiteenes ressursbruk. Denne
kan få nærmere info/kursing fra adm. i.f.t. budsjettering og oppfølging.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 35/17
Regnskapet for periode 9 ble tatt til etterretning.
Dommerkomiteen skal prioritere norske forhold og deltakelse på stevnene i Norge
samt innkjøp av dommeruniformering av dommerstanden innenfor sitt rammebudsjett. Videre skal dommerkurs og rekruttering av dommere prioriteres. I
internasjonal sammenheng er det mesterskap (EM, VM) som skal prioriteres
innenfor budsjettrammen. Internasjonale dommerlisenser og deltakelse i andre
åpne internasjonale stevner har ikke prioritet men kan evt. søkes om tilskudd til via
seksjonens tilskuddsordning for klubber. D.v.s. at klubbene søker på vegne av
dommer(e) fra klubben.
Seksjonsleder oppnevnes til styrets dedikerte økonom for mer inngående
oppfølging av seksjonens økonomi i forkant av styremøter og tilsyn med
komiteenes ressursbruk.

JUS36/17

Søknader om seksjonstilskudd
Det vises til elektronisk søknadsordning på nettsidene hvor både generelle
søknadskriterier samt særskilte seksjonskriterier fremkommer. Søknadsfristen er
1. oktober og det kan søkes både for hele inneværende og påfølgende kalenderår.

Alle klubber må innsende rapport på tiltak det mottas tilskudd på innen neste års
søknadsfrist. Dersom slik rapport ikke innsendes aksepteres ikke ny
tilskuddssøknad. I tillegg innkreves utbetalte midler tilbake.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 36/17
Fremlagte innstilling til fordeling av tilskudd godkjennes. Adm. tilskriver klubbene.
Styret ønsker å foreta en nærmere vurdering av seksjonens gjeldende særskilte
tilskudds kriterier til neste års tilskudds runde, herunder se på hvorvidt alder- og
medlemssammensetning i klubbene skal vektes spesielt. Saken settes opp til
neste styremøte.
JUS37/17

Regionalt utviklingsprogram
Konkurranseutvalgets innstilling er at tiden ikke er moden for å kunne få organisert
regionalt utviklingsprogram innen jujutsu utifra forbundsstyrets kriterier for støtte.
Det er rett og slett ikke kapasitet til å engasjere regionale fagpersoner/trenere.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 37/17
Seksjonsstyret legger konkurranseutvalgets innstilling til grunn og fremmer ikke
søknad til forbundsstyret om økonomisk støtte til regionalt utviklingsprogram p.t.

JUS38/17

NM-uka
Idrettsforbundets NM Uka 2018 vil avholdes i uke 32 eller 33 i Stavangerregionen. Arrangementet vil dekkes av NRK med produksjon og live-sending.
Endelig avklaring på om arrangementet vil finne sted i 2018 avventes fra NIF.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 38/17
Da det fortsatt er usikkerhet rundt avholdelse av NM-uka 2018 og aktuelle datoer,
samt at det viser seg vanskelig å mobilisere seksjonens konkurransemiljøer på
aktuelle tidspunkt, vil ikke seksjonsstyret legge NM til NIFs NM Uka 2018.

JUS39/17

Oppfølging stilartsgrupper samt minske avstand til klubbene
Saken ble utsatt til neste møte.

JUS40/17

Vurdering av mandat
Saken ble utsatt til neste møte.

JUS41/17

Eventuelt
Det var ingen saker til behandling.

