
Protokoll fra seksjonsmøtet furl« seksjon, 26. mai 2018

Åpning

Seksjonsleder Rolf Magne Larsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Det ble deretter gitt praktiske opplysninger.

Sak 1
Konstituering • De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 15

stemmeberettigede og 2 observatører ved møtestart.
• Innkallingen ble godkjent.
• Sakliste ble godkjent.
• Forretningsorden ble godkjent.
■ Som møtedirigent ble følgende valgt; Marit Pedersen
• Som sekretær(er) ble følgende valgt; Anne Unger Søvik
■ Følgende tellekorps ble valgt; Lillian Maurstad og
• Christoffer Forsberg
• Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt;

Telje Kårstad Stavanger JJK og Ina-Mari Norum TJJK

Sak 2—
Behandle
beretningen

Seksjonsstyrets beretning ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg ble
bemerket;

Medlemsmasse er korrigert til 2859 medlemmer, dvs. en økning på hele
14,4%

Styreleder informerte om dette.

Kommentarer fra Terje Kårstad leder valgkomiteen.

Internasjonale stevner skal være 3 og ikke 2 som er skrevet i årsberetning
dommerkomiteen

Kommentar til årsberetning for stevnekomiteen- Under NM i
Kristiansand i 2016- skal være 2015

Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent.

Sak 3—
Behandle
revidert
regnskap

Seksjonens regnskap ble behandlet.

Regnskapet ble godkjent

Sak 4—
Innkomne saker Det var ingen innkomne saker til behandling.

Sak 5 —
Fastsette ev.
kontingenter/
avgifter

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

Seksjonsavgift per. Enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr.50,-

Sak6—



Behandle
langtidsplan og
langtidsbudsjett

Langtidsplan (6 år) med egen programerklæring/innsatsområder for
seksjonen foreligger til behandling på forbundstinget.
Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet.
Langtidsplanen ble godkjent

Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert.

Langtidsbudsjettet ble godkjent

Sak 7
Valg Valg av seksjonsstyre;

• Som seksjonsleder ble Rolf Magne Larsen
Stavanger ju jitsu klubb innstilt enstemmig

• Som nestleder ble Leif Gunnar Økland
Haugesund ju jutsu klubb innstilt enstemmig

• Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt;
Anne U. Søvik Sentrum ju jutsu klubb
Alf Kristian Eilertsen Arendal ju jutsu klubb
Anett Henriksen Haugesund ju jutsu klubb
innstilt enstemmig

• Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt;
Lillian Maurstad Oslo ju jutsu klubb

Christoffer Forsberg Sentrum kampsport klubb enstemmig

Valg av valgkomite;
• Som leder ble Tore Bigseth Ålesund ju jutsu klubb valgt enstemmig
■ Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
Unni Stangnes Trondheim ju jutsu klubb

Knut Oddvar Nerheim Oslo krav maga klubb enstemmig

• Som varamedlem ble følgende valgt;
Mari Nystrøm Stavanger ju jutsu klubb enstemmig

Avslutning
Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet
avsluttet med utdeling av blomster.
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