
  

 

 

 

Referat fra styremøte jujutsu seksjonen nr. 08 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Søndag 4. februar 2018 kl. 12:30-15:30  

Sted:  Comfort Runway, Gardermoen  
 

DELTAKERE: 

Seksjonsleder Rolf Magne Larsen 

Nestleder Karine Tofsland  

Varamedlem Anne Unger Søvik 

 

Inviterte deltakere: 

Fra konkurranseutvalget Christoffer Forsberg 

Fra stevne/arr.komiteen Unni Stangnes 

Fra valgkomiteen Terje Kårstad 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

 

Meldt forfall: 

Styremedlem Leif Gunnar Økland  

Styremedlem Lillian Maurstad 

Styremedlem Morten Venberget 

Varamedlem Ottar Vassenden 

 

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med tre stemmeberettigede.  

 

Det ble avholdt strategisamling før styremøtet hvor styret også var representert ved Lillian Maurstad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
Sak Tittel og orientering 

JUS01/18 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 saksliste for dette møtet. Det var noen saker til 
eventuelt som ble innmeldt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 01/18 

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Det var ingen inhabile til sakene i 
møtet. Referat fra forrige styremøte bekreftes godkjent.   
 

JUS02/18 Orienteringssaker 

• Valgkomiteene er forsøkt aktivert og purres.  

• NKF har fått 3 mill. i tilskudd til aktivitetsutstyr fra Sparebankstiftelsen DNB.  

• NIF har utarbeidet en meget god veileder om habilitet som alle styrer må ha 

kjennskap til.  

• Forbundet har mottatt momskompensasjon som fordeles på avd./seksjoner på 2017 

regnskapet.  

• Saker fra siste forbundsstyremøte 1.-2. desember ble orientert om 

• Info fra sportsjefens toppidretts/konkurranserapport forelå 

• Revidert møteplan er utarbeidet 

 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 02/18 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 
 

JUS03/18 Nytt fra komiteer/utvalg og saksansvarlige 
Styret vurderte fremlagte rapporter fra fagkomiteene og ga honnør til 
konkurranseutvalgets arbeid som det også var utarbeidet forslag til mandat for. 
Fagutvalgene har fått frist til 1. april med å komme med sine tingrapporter som 
innlemmes i styrets tingberetning. Stevnekomiteen vil kontakte Sentrum 
Kampsport som har påtatt seg NM.  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 03/18 

Fremlagte rapporter tas til etterretning. Mandatet for konkurranseutvalget 
godkjennes. Dommerkomiteen bes om å utarbeide en dommerutviklingsplan til 
neste styremøte 7. april som kan gjennomgås i styremøtet og/eller i.f.m. 
Haugesund Open helgen etter. Det skal innføres fast åpent evalueringsmøte 
etter hvert stevne hvor styret, fagkomiteer, arrangør og ev. andre kan delta. Unni 
Stangnes/stevnekomiteen tar ansvar for dette. Adm. bes om å innhente 
stevnesøknader/budsjett fra arr. klubbene og legger NM inn i Sportdata. 
 

JUS04/18 Økonomi 
Årsregnskap 2017 og budsjett 2018-2020 ble behandlet. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 



  

 

 

Vedtak 04/18 

Årsregnskapet 2017 godkjennes. Budsjettet for 2018 godkjennes med de 
endringer som ble foretatt i møtet. Langtidsbudsjetter for 2019/2020 til 
seksjonsmøtet/forbundstinger tar utgangspunkt i 2018 budsjettet + 3%. 
 

JUS05/18 Kriterier for seksjonstilskudd 
Styret påbegynte en evaluering av eksisterende vilkår for tilskuddsordning innen 
seksjonen. Det var enighet om å spisse ordningen noe og finne frem til innretning 
som virker i.f.t. å bidra til at målsetting om økt medlemsmasse oppnås. Mulige 
retninger kan være å målstyre ordningen mer mot støtte til kompetanseutvikling,  
de som sender folk på kurs innen kampsportforbundet, aktivitetsstøtte til tiltak 
som ikke går i balanse/overskudd, premiering av klubber som fostrer 
konkurranseutøvere, dommere, godkjente trenere eller annet.  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 05/18 

Adm. fremskaffer måltall/oversikt over klubbers deltakelse på kurs. Nestleder 
Katrine utarbeider begrunnet forslag til spissing av tilskuddsordningen til neste 
styremøte 7. april. 
 

JUS06/18 Oppfølging stilartsgrupper samt minske avstand til klubbene 
Graderinger er en viktig aktivitet som seksjonsstyret ikke har en standardisering 
eller styring på og dermed ikke kan benytte som virkemiddel uten stilartenes og 
klubbenes medvirkning. Å innføre krav i graderingspensum til dommerkurs, 
trenerkurs e.a. for å oppnå seksjonens målsettinger er dermed vanskelig. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 06/18 

Adm. bes om å utarbeide et forslag om et 2-timers regelkurs som kan innføres i 
stilartenes/klubbenes graderingspensum. Forslaget tas opp på neste styremøte 
m.t.p. fremlegging for seksjonsmøtet under tinget i mai. 
 

JUS07/18 Vurdering av styremandat 
Forbundsstyret har vedtatt nytt mandat for seksjonsstyrer som innføres fra  
kommende forbundsting. Seksjonsstyret tok stilling til hvorvidt de ønsket å ta 
dette i bruk allerede nå. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 07/18 

Da det er kort tid igjen til forbundstinget avventer seksjonsstyret å ta i bruk det 
nye mandatet. 
 

JUS08/18 Forarbeid til seksjonsmøte ved forbundsting 
Seksjonsstyret gjennomgikk saksprogrammet for seksjonsmøtet ved tinget og 
fordelte oppgaver. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 08/18 

Adm. bes om å skaffe dirigent. Anne foreslås som referent og Christoffer og 
Karine som tellekorps. Som protokollundertegnere foreslå Unni og Terje. 
Sammenstilling av tingberetning tar Rolf Magne seg av. Til presentasjon av 



  

 

 

regnskap og budsjett foreslås Morten, mens Rolf Magne og Christoffer 
presenterer langtidsplanen/programerklæringen for seksjonen. Seksjonsavgiften 
foreslås uendret. Til å fremlegge forslag på valgkomité foreslås Lillian. Christoffer 
tar ansvar for en demo/oppvisning i.f.m. seksjonsmøtet. 
 

JUS09/18 Eventuelt 
Det er ønskelig med presentasjon av klubbutvikling på seksjonsmøtet. Videre er 
det også ønskelig å få Ålesund JJK til å presentere sin anleggsprosess samt få 
seksjonens største klubb til å presentere suksesskriterier for ev. vekst/utvikling. 
Det kan også være aktuelt med utdeling av hederspriser på seksjonsmøtet.  
Nettsidene for jujutsu bør gjennomgås og ev. endringer/tillegg meldes adm. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 09/18 

Karine tar en gjennomgang av nettsidene og melder endringsforslag/tillegg til 
styret og adm. ved informasjonskonsulent. Adm. finner en kompetent person til å 
holde innlegg om klubbutvikling. I tillegg forespør adm. Ålesund JJk og 
seksjonens største klubber om å avholde innlegg. 
 

 


