
Referat fra seksjonsmøtet for jujutsu______Oslo___________2.6.2012 

 
Sak 1 – Åpning  

Seksjonsleder ____Terje Kårstad_________________ åpnet møtet og 

ønsket alle velkommen. Det ble deretter gitt praktiske opplysninger. 

 

Sak 2 – 

Konstituering 

 

 De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var __16_____ 

stemmeberettigede og __1____ observatører ved møtestart. 

 Innkallingen ble godkjent. 

 Sakliste ble godkjent. 

 Forretningsorden ble godkjent. 

 Som møtedirigent(er) ble følgende valgt;  

 Tore Bigseth______________________ 

__________________________________________________________ 

 Som sekretær(er) ble følgende valgt;  

 __Unni Stangnes_______________________ 

__________________________________________________________ 

 Følgende tellekorps ble valgt; ______________________________ 

____Tore Bigseth og Martin Kitel_(adm.) ____________________ 

__________________________________________________________ 

 Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; 

_______Åshild Stenevik_________________________ 

_______Leif Gunnar Økland______________________ 

 

Sak 3 – 

behandle 

beretningen 

 

Seksjonens beretning ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg ble 

bemerket inntatt i denne; 

___________Ingen bemerkninger__________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent. 

 

Sak 4 – 

Behandle 

revidert 

regnskap 

 

Seksjonens regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til 

regnskapet; 

____________Ingen bemerkninger_______________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Regnskapet ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

 

Sak 5 – 

Innkomne saker 

 

Det var __2_ innkomne saker til behandling. 



Følgende vedtak ble fattet; 

1) Forslag frafalt. Diskuteres etter møtet. Saken oversendes det nye 

styret 

2) Forslag faller til seksjonstyrets  innspill. 

__________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Sak 6 – 

Fastsette 

kontingenter/ 

avgifter 

 

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet; 

  

_______Seksjonsavgift kr. 50 per medl. beholdes uendret. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Sak 7 – 

Behandle 

langtidsplan og 

langtidsbudsjett 

 

 Langtidsplan foreligger til behandling på forbundstinget. 

Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet og følgende 

bemerkninger ble knyttet til denne; 

 

      Ingen tilføyninger til langtidsplan 

_____________________________________________ 

 Langtidsbudsjett;  

Prosjekt 50093 US Open kr 10.000 for 2013 overføres til prosjekt 

50106 Fritt stevne for 2013 (feilført). 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Langtidsplan og langtidsbudsjett ble godkjent med ovenstående 

bemerkninger. 

Sak 8 – 

Valg 

 

Valg av seksjonsstyre; 

 Som seksjonsleder ble Terje Kårstad, Stavanger Ju Jitsu Klubb valgt  

enstemmig/med 16____ stemmer. 

 Som nestleder ble Anne U. Søvik, Sentrum Ju Jitsu Klubb valgt  

enstemmig/med _16___ stemmer. 

 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt; 

Elizabeth Diaz, Haugesund Ju Jitsu Klubb (16 stemmer)  

Eivind Windsrygg, Sentrum Ju Jitsu Klubb (12 stemmer) 

Leif Gunnar Økland, Haugesund Ju Jitsu Klubb (14 stemmer) 

__________________________________________________________ 

 

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

Hilde Kathrine Svendsen, Sentrum Ju Jitsu Klubb (16 stemmer) 

Arne Martinsen, Trondheim Ju Jitsu Klubb (12 stemmer) 

 

Valg av valgkomité; 

 Som leder ble _Tore Bigseth, Ålesund Ju Jitsu Klubb_ valgt 

enstemmig/med _16___ stemmer. 

 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

__________________________________________________________ 

 



Åshild Stenevik, Sentrum Ju Jitsu Klubb  

Anne Christine Hansen, Sandviken Kampsportklubb  

enstemmig/med _16___ stemmer. 

 Som varamedlem ble følgende valgt; 

Jon arild Birkeland, Haugesund Ju Jitsu Klubb 

enstemmig/med __16__ stemmer. 

 

Sak 9 – 

Avslutning 

 

Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 

avsluttet med utdeling av blomster. 

 

 

 

Unni Stangnes 

Referent sign.        

 

Åshild Stenevik     Leif Gunnar Økland 

Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


