
  

 

 

 

Referat fra styremøte jujutsu seksjonen nr. 09 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Lørdag 7. april 2018 kl. 12:30-15:00  

Sted:  Forbundskontoret, Ullevål stadion  
 

DELTAKERE: 

Seksjonsleder Rolf Magne Larsen 

Styremedlem Leif Gunnar Økland  

Styremedlem Lillian Maurstad 

Styremedlem Morten Venberget 

Varamedlem Anne Unger Søvik 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

 

Meldt forfall: 

Nestleder Karine Tofsland  

 

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med fem stemmeberettigede. 

 
Sak Tittel og orientering 

JUS10/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet, 
saker til evt. 
Møteplan er fastsatt og følges. Referatet fra møtet 4. februar er godkjent pr. e-
post og utlagt på nettsidene sammen med saksliste for dette møtet. Det var 
ingen saker til eventuelt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 10/18 

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Referat fra forrige styremøte 
bekreftes godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene. 
 

JUS11/18 Orienteringssaker 

• Høring er utsendt innen seksjonen til alle jujutsu klubber. Så langt har det 
kommet 3 svar  

• Ålesund JJK er forespurt om å avholde innlegg i.f.m. seksjonsmøtet under 
tinget om klubbens anleggsprosess. De kommer. 

• De to største klubbene innen seksjonen er forespurt om å avholde innlegg på 
seksjonsmøtet. Begge har takket ja.  

• Martin Kitel fra adm. kan avholde info om klubbutvikling på seksjonsmøtet.  
• Info/måltall for jujutsu seksjonens kursdeltakelse forelå til info.  
• Info fra de siste forbundsstyremøtene ble avgitt. 
• Info om NIF og NRKs NM uke for 2018, 2019 og 2020 i Stavanger ble gitt. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 11/18 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Det kan være aktuelt med en 
observatør på NIFs NM uke. 



  

 

 

JUS12/18 Nytt fra komiteer/utvalg og saksansvarlige 
Dommerkomiteens leder har meldt at det ikke er mulig å få utarbeidet 
dommerutviklingsplan til styrets behandling nå. Det er heller ikke innsendt annen 
rapportering fra dommerkomiteen, stevnekomiteen eller teknisk komité. 
Konkurranseutvalget har avgitt utførlig rapport. 

Nestleder har ikke fått fulgt opp sin oppgave med gjennomgang av seksjonens 
nettsider eller saksgrunnlaget for JUS 13/18.  

Det skal avvikles evalueringsmøte etter hvert stevne, men Leif Gunnar kunne 
melde at Haugesund Open dessverre står i fare for å bli avlyst. 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 12/18 

Fremlagte info og rapporter tas til etterretning. Dommerkomiteen bes om å 
utarbeide en dommerutviklingsplan til neste styremøte i uke 18 (mai). Leif 
Gunnar følger opp adm. ved Bjørn Solberg for hjelp til mobilisering slik at 
Haugesund Open går som planlagt. Leif Gunnar følger også opp arr. komiteen 
for å få innsendt rapport til seksjonsstyrets tingberetning. Morten skriver noen ord 
om krav maga til beretningen.  
Styret vil gi særlig honnør til Christoffers arbeid med konkurranseutvalgets 
virksomhet. 
 

JUS13/18 Økonomi 
Regnskap pr. februar 2018 forelå til behandling samt forslag til langtidsbudsjett 
på sammenstilt kontonivå (revisoroppsett) for 2019/20. Langtidsbudsjettet ble 
behandlet med utgangspunkt i strategiplanens mål. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 13/18 

Regnskapet pr. februar tas til etterretning. Forslaget til langtidsbudsjett 2019/20 
godkjennes med følgende endringer; Det legges til kr. 60.000 til tilskudd på 2019 
og 70.000 på 2020 budsjettet. I tillegg legges det til kr. 50.000 ekstra til NM 
øremerket NM uka 2020. Konsekvensen er at egenkapitalen reduseres til 
100.000,- , noe styret anser som et fornuftig nivå. 
 

JUS14/18 Kriterier for seksjonstilskudd 
Styret påbegynte en evaluering av eksisterende vilkår for tilskuddsordning innen 
seksjonen på tidligere møter. Da var det enighet om å spisse ordningen og finne 
frem til innretning som virker i.f.t. å bidra til at seksjonens målsettinger oppnås, 
basert på måltall fra adm. som frembragt under JUS sak 02/18.  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 14/18 

Seksjonens tilskuddsordning spisses slik at klubbene kun kan søke tilskudd - til 
fri bruk - når de samtidig kan vise til gjennomført klubbutviklingstiltak (start- 
og/eller oppfølgingsmøte), trenerutviklingstiltak (delkurs innen trenerløypa) 
og/eller dommerkurs innen seksjonen. 
 
 
 



  

 

 

 
JUS15/18 Forarbeid til seksjonsmøter ved forbundstinget 

Oppgavefordeling ble gjennomgått og justert. I tillegg ble det sett nærmere på 
programmet for møtet. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 15/18 

Lillian overtar Karines oppgave i tellekorpset. Leif Gunnar overtar Mortens 
oppgave vedrørende presentasjon av regnskap og budsjett. Anne ordner med 
gaver til enkeltpersoner som styret mener fortjener det. 
Programmet for møtet: 
Demo i.f.m. innsjekking/registrering 
Formelt møte med saksforhandlinger (åpnes og avsluttes ved seksjonsleder) 
Uformell del med 10 min. innlegg fra klubber (se JUS sak 02/18), diskusjon i.f.t. 
høringsrunde på regelkurs og til slutt info om klubbutvikling. 

 


