REFERAT – STYREMØTE i JUJUTSU – NR. 03 – 2014/2016
Sted:
Tid:

Scandic Hotel Gardermoen
Lørdag 6. desember kl. 13:00

Neste møte:

Lørdag 31. januar kl. 13:00

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

Terje Kårstad
Anne Søvik
Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS)
Trond Søvik (referent)
MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Leif Gunnar Økland
Styremedlem
Rune S. Henrichsen
Varamedlem
Unni Stangnes
Varamedlem
Ottar Vassenden
Møtet var beslutningsdyktig med 3 stemmeberettigede tilstede.
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste:
•
•

Innkallingen ble enstemmig godkjent, GS ble valgt som referent. Til sakslisten ble det meldt sak til evt. om NM 2016.
Referat fra forrige møte 25. oktober er godkjent pr. epost og ble bekreftet ved signering på møtet.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-06

•

Frist

Ansvar

Asap

Adm./Daniel

Info fra adm.
-

Status klubbundersøkelser innen jujutsu seksjonen. GS viste til info i saksdokumentene
og informerte kort om status i.f.t. Bergenhus Kampsportklubb, Bergen Vest
Kampsportklubb og
Oslo Ju Jitsu Klubb.

-

Selvforsvarsseminar, invitasjon utsendt med svarfrist 17/12. Alle komiteer er invitert.
Invitasjonen er utlagt på
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/kampsporter/jujutsu/nyhet?element_id=23142370&displaypage=TRUE

P.g.a. få påmeldte anmodet adm. om en forlenget påmeldingsfrist.
-

Styremøte 31. jan. kl. 13:00 – alle komiteer er varslet og invitert og har frist til 15.
januar med budsjettinnspill.

-

Int. representasjon JJIF kongress 27.nov. Kjartan Gifford representerte NKF jujutsu
seksjonen og har avlevert informative rapporter på fastlagt skjema.

-

Ne waza reglement på norsk ligger på nettet;
http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/8352060.PDF
Etterskrift; JJIF har kommet med nye regler og dermed har adm. skiftet ut reglementet
på nettsidene på nytt.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 14:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Påmeldingsfristen til
selvforsvarsseminaret forlenges så langt som praktisk mulig. Adm. følger opp.
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O-07

•

Rapportering fra komiteer/oppnevnte
-

Dommerkomiteen;
Ne waza dommerkurs er planlagt avholdt 6.-8. februar. Duo/fighting dommerkurs er
foreløpig ikke bestemt. Alle dommerkurs skal inn i terminlisten samt registreres i NIFs
SportsAdmin database med kursbeskrivelse og deltakere. NKFs dommermodul er
oppdatert. Evalueringsrapport fra NM forelå, men styret stilte spørsmål ved
forankringen av innholdet i hele komiteen. Elizabeth tar dette opp i DK.
Sanksjonsbestemmelser blir en oppgave i 2015.

-

Arrangementskomiteen;
Har fått egen NKF Dropbox mappe hvor alt vedrørende NM samles og gjennomgås.
Tanken er at alt som er relevant for gjennomføring av konkurranser skal være å finne
her, bl.a. software for kampprogrammet, poengskjema, kampskjema, etc.

-

Teknisk komite;
Status for seksjonsgradering forelå, men flere rapporter og innlegg kom så sent at de
ikke ble tatt opp til behandling, men utsatt til neste møte.

-

Unni; vurdering av satser/avgifter. Forslag forelå og ble tatt opp til styrebehandling.

-

Rune; profilforslag samt info om JJN duo kata utprøving
Profilforslag er under utarbeiding. Gjelder A5 brosjyre på 4 sider. En A3 plakatmal. Et
invitasjonskort - et stort visittkort hvor det inviteres til prøvetime. Jujutsu duo kata skal
prøves ut i JJN i løpet av våren og på sommerleir.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 15:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. På generell basis bes alle komiteledere om
å sørge for samordning/forankring i hele komiteen før uttalelser til styret. Saksdokumenter
skal være styret ihende senest 1 uke før møtet for å kunne påregnes å bli behandlet.
Styreleder formidler dette til komiteene.
Forslag til nye satser/avgifter utsendes komiteene til høring med høringsfrist til neste
styremøte.

Asap

Kom.

31.jan.

Styreleder

31.jan.

GS

Diskusjons- og vedtakssaker:
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• Økonomi
Resultatrapport (regnskap) per okt. forelå til behandling samt foreløpig rapport pr. nov. ble
avgitt på møtet av GS.
Budsjettgrunnlag 2015 ble diskutert. Alle komiteer er varslet og invitert til «budsjettmøte»
31. jan. med frist til 15. januar for å melde sine ressursbehov til seksjonsleder.
Konkurranser; NM 24/10, Haugesund Open 11/4. Ønskelig med minst et regionalt stevne i
tillegg. NM finansieres av seksjonen fullt ut, mens regionale stevner får dekket utgifter til
norske dommere samt medaljer for å oppnå bærekraftighet. Haugesund Open åpnes også
internasjonalt av arr.klubb og styret fikk seg forelagt ekstra forespørsel om dekning av frakt
av NKFs matter til stevnet.
NM vs. landsmesterskap; Dersom man i smale idretter ikke får arrangert mer enn ett stevne
i.l.a. året kan det være hensiktsmessig å ha landsmesterskap istedenfor NM. Også mulig å
kombinere NM med landsmesterskap slik at NM forbeholdes viderekomne. Både Bergen
Vest Kampsportklubb og Sentrum Kampsportklubb kan påta seg NM 2016.
Selvforsvarsseminaret er allerede berammet.
Dommerkurs skal berammes av DK.
Andre aktiviteter? (kvinne-leir?, svartbeltes-leir? annet?) Tas opp på neste møte.
Utdanning/utviklingskostnader, jf. neste sak 11.
Informasjon/særidrettslig profilering?
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige
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Vedtak 16:
Seksjonsstyret tar regnskapet til etterretning. Styreleder tar styrets innspill i.f.t.
budsjettgrunnlag med seg inn i budsjettarbeidet til neste styremøte. Adm. sender ut
forespørsel til klubbene om å påta seg regionalt stevne i 2015. Haugesund Open støttes med
tilskudd oppad begrenset til kr. 25.000 til dekning av dommere, medaljer og mattefrakt. Evt.
landsmesterskap tas opp med komiteene på neste møte. Adm. bes om å foreta avklaring i.f.t.
hvorvidt en av arr.klubbene for 2016 heller kan avholde et ekstra regionalt stevne i 2015
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31. jan.

Styreleder

Asap

Adm.

31. jan.

Styreleder

• Særidrettslig utdanning
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 er utarbeidet av utviklingskonsulent Raik Tietze, men det
kan være fordelaktig å få nedsatt en utdanningskomite innen seksjonen som kan revidere og
videreutvikle delkurset med jevne mellomrom. En god særidrettslig utdanning kan også
bidra positivt i.f.t. seksjonens videre utviklingsretning også i.f.t. konkurranser og
internasjonal representasjon.
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.
Vedtak 17:
Saken tas opp til realitetsbehandling på senere møte.

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Anne Søvik

_______________________________________
Elizabeth Diaz
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