REFERAT – STYREMØTE i JUJUTSU – NR. 02 – 2014/2016
Sted:
Tid:

Rica Hotel Gardermoen
Lørdag 25. oktober kl. 13:00-16:30

Neste møte:

Lørdag 6. desember etter ledermøtet, kl. 13:00

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Varamedlem

Terje Kårstad
Anne Søvik (referent)
Leif Gunnar Økland
Unni Stangnes

Fra administrasjonen:
Generalsekretær
Trond Søvik (fra kl. 14:30)
Observatør fra forbundsstyret:
Visepresident
Tore Bigseth
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Elizabeth Diaz
Styremedlem
Rune S. Henrichsen
Varamedlem
Ottar Vassenden
Møtet var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede tilstede.
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste:




Innkallingen ble enstemmig godkjent, Anne ble valgt som referent
Referat fra forrige møte 6. september er godkjent pr. epost og ble bekreftet ved signering på møtet.
Det ble innmeldt følgende saker under evt.; Haugesund Open og NM 2015
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak
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Frist

Ansvar

Asap

Adm./Daniel

Info fra adm.
- Skedsmo JJK utmeldes p.g.a. opphør
-

-

Status stevner og seminar;
o Profileringsutstyr ble uteglemt på NM
o Selvforsvarsseminar invitasjon er på gang. Utsendes styret for innspill.
o Judo matter er innkjøpt og ble brukt under NM. Lagres i Bergen
Utd. brosjyre er nær forestående. Vil bli revidert når nye utdanningstilbud utvikles.
JJN og andre stilarter med samarbeidsavtale er tilbudt å få innarbeidet hele eller deler
av sin instruktørutdanning i NKFs trenerløype og dermed få NIF godkjent utdanning.
For øvrig er det et krav innen rammeverket for Trenerløypa at hver særidrett skal ha
grenspesifikk Del 3 på T1 og T2 nivå. Slikt delkurs finnes for jujutsu, men det kan
være fordelaktig å få nedsatt en utd.komite innen seksjonen som kan revidere og
videreutvikle delkurset.

Adm./Bjørn

-

Toppidrettsrapport med status for jujutsu forelå til orientering. Etter at Anna Knutsen
har lagt opp er det for øyeblikket ingen representasjonsutøvere innen jujutsu.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 01:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.
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Rapportering fra komiteer/oppnevnte
NM rapport fra Arrangementskomiteen (AK)
Skriftlig rapport ble forelagt styret på selve møtet og gjennomgått av Unni. Her forelå en
del forbedringspunkter, men stevnegjennomføringen generelt var meget bra. Det er behov
for en evaluering av oppgaver sammen med adm. AK lager en liste over relevante punkter
til slikt møte, herunder: Hvordan forholder AK seg til påmeldinger etter tidsfrist, egen
Dropbox med stevneskjema o.a., legeskjema og rutiner for dette, matter og utstyr, m.m.

Asap

AK

Det ble tatt opp hvorvidt AK bør involveres i det årlige selvforsvarsseminaret, men det var
enighet om at styret som helhet kunne forestå kvalitetssikringen av invitasjonen som adm.
utarbeider.

Asap

Styret/adm.

Neste
møte

DK/styret

Nov.

TK

Neste
møte

Unni

Neste
møte

Rune

Asap

AK/adm.

Asap

Adm.

Asap

DK

Asap

Seksjonsleder

Rapport fra dommerkomite (DK)
Det forelå ingen skriftlig rapport fra DK men en sent innkommet søknad om midler til ne
waza dommerkurs. I tillegg hadde DK tidligere innsendt norsk reglement for ne waza
konkurranser til styrets godkjenning. Saksansvarlig i styret var forhindret fra å delta på
møtet og det ble derfor etablert tlf. kontakt med DK leder på dette punkt. Oppfølging av
dommerlister samt utarbeidelse av sanksjonsreglement tas opp på senere møte.
Rapport fra teknisk komite (TK)
Det forelå en oversiktlig statusrapport fra TK. Det er to dan-graderingstester som er
forestående og graderingspaneler må opprettes. TK er ikke innstilt på å benytte
graderingspanel fra kun en stilart.
Rune Henrichsen har trukket seg fra TK, men det er fortsatt 3 medlemmer igjen i komiteen
slik at det ikke er nødvendig å finne og oppnevne erstatter.
Unni: Vurdering av satser/avgifter ble utsatt til senere møte.
Rune: Profilforslag samt info om JJN duo kata utprøving ble utsatt til senere møte.
Seksjonsleder orienterte om at det er gitt tilsagn for opp til kr. 5000,- til kostnader ved
profilforslag. Etter innspill fra AK oppfordres Rune til også å se på profil for
stevnediplomer samt jakkemerke for dommerskjorter.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 09:
AK og adm. bes om å ta et oppsummeringsmøte fra NM for å avklare oppgaver.
Seksjonsstyret godkjenner ne-waza reglementet og tar orienteringene forøvrig til
etterretning. Adm. besørger innarbeiding av reglementet i stevnereglementet og
bekjentgjøring for seksjonens medlemsklubber. DK bes om å sende rapport fra NM til
styret samt budsjett og liste over manglende rekvisita for nærmere behandling på neste
styremøte. Ne waza dommerkurset utsettes for å få flere deltakere slik at det blir mer
regningssvarende for seksjonen. Seksjonsleder tilskriver DK.

Diskusjons- og vedtakssaker:
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 Økonomi
Resultatrapport (regnskap) per 31.09.2014 har blitt distribuert. Seksjonsleder ga en
innføring i.f.t. hvordan seksjonen ligger an.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 10:
Seksjonsstyret tar regnskapet til etterretning.
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 Internasjonal representasjon
Det ble vist til info fra DK leder om JJIF kongress 27. november. Innenfor eksisterende
budsjettrammer har DK signalisert at de skal delta på VM og derfor også kan delta på
kongressen. Styret vurderte behovet for slik representasjon og fant dette fornuftig med
bakgrunn i at det er lenge siden sist. President og visepresident har ikke anledning til å
reise. I.h.t. NKFs internasjonale plan skal skjema for representasjon utfylles i forkant og
etterkant og dette bør gjøres i samråd med sportssjef og President slik at det fremgår klare
målsetninger.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 11:
DK leder Kjartan Claussen deltar som NKF jujutsu seksjonens delegat med stemmerett på
JJIFs kongress 27. nov.
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Nov.

DK leder

Asap

Adm.

 Tilskudd, søknadsfrist 1. okt.
Det er utsendt info om tilskuddsordning ved flere anledninger til alle klubbene i seksjonen,
men det er kun innkommet søknader fra to klubber. Oslo ju jitsu klubb hadde søknad forrige
gang som ble avvist da tiltaket ikke var gjennomført, men ble anmodet om å sende denne på
nytt sammen med deltakerlister når tiltaket var avholdt. Slik søknad er ikke innkommet i
denne runden. Det er totalt 4 søknadstiltak. Adm. hadde utarbeidet innstilling med
bemerkninger til søknadenes kvalitet og relevanse.
Søknad 1; Tiltaket gjelder aktivitet i Sverige. NKF har som formål å fremme de tilsluttede
kampsporter i Norge. Videre er dette søkt om som et kompetansehevingstiltak via sin stilart.
NKF fører ingen kvalitetskontroll med stilarter i inn- og utland og deres nivå på trening og
kompetansetiltak og det er dermed vanskelig å si noe om effekten med bruk av
tilskuddsmidler i slike tilfeller. Når det gjelder instruktøropplæring skal NKFs egne
trenerkurs ha prioritet, herunder stilartsmoduler som er innarbeidet i Trenerløypen.
Søknad 2; Det fremkommer ikke noe om effekten av tiltaket, men det er innenfor
søknadskriteriene.
Søknad 3; Viser til kommentarer under søknad 1. NKFs egne trenerkurs skal prioriteres og
stilarten JJN er tilbudt å innarbeide sin instruktøropplæring i Trenerløypen.
Søknad 4; NKFs trenerkurs er i utgangspunktet subsidierte og det belastes kun en egenandel
pr. deltaker. Seksjonen kan likevel velge å toppfinansiere dette for å stimulere ytterligere til
deltakelse.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 12:
Norsk judo og jiujitsu klubb søknad (1) innvilges ikke begrunnet med at aktivitetstiltak skal
være i Norge og komme flere til del.
Trondheim ju jitsu klubb søknad (2) innvilges med kr. 4.000,Trondheim ju jitsu klubb søknad (3) innvilges ikke begrunnet med at NKFs egne trenerkurs
skal prioriteres og at stilarten JJN er tilbudt å innarbeide sin utdanning i Trenerløypa.
Trondheim ju jitsu klubb søknad (4) innvilges i sin helhet med kr. 3.000,Adm. tilskriver klubbene.

Eventuelt:
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 Haugesund Open samt NM 2015
Det har vært styrets intensjon å støtte et årlig Haugesund Open, men tildeling av støtte må
skje ved styrevedtak. Kristiansand ju jitsu klubb har meddelt at de kan påta seg neste års
NM. Styret finner dette svært gledelig.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 13:
Seksjonen dekker dommerutgifter for seksjonens dommere samt medaljer under Haugesund
Open. Arrangementet innlegges i terminlisten av adm.
Kristiansand ju jitsu klubb tildeles NM for 2015 i Idda-hallen. Arrangementet innlegges i
terminlisten av adm.

Asap

Adm

Asap

Adm.

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Leif Gunnar Økland

_______________________________________
Unni Stangnes

