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Referat for Jujutsuseksjonen  
Tidspunkt:  Fredag 28. september kl. 17:30-19:40 
Sted:  Comfort Hotel Runway, Gardermoen 
Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 
Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold  

 
Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede tilstede 
 

  
JUS16/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, samt behandle styrets 

habilitet og saker til eventuelt 
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Styret vurderte sin 
habilitet ifm sakslisten. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 01 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er 
inhabile. 
 

JUS17/18 Orienteringssaker 
Det ble avgitt orienteringer som følger av saksfremlegget. 
Økonomirapport ble gjennomgått i detalj med mål om innsikt for nye 
tillitsvalgte. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 02 
Styret tar orienteringene med økonomirapporter til etterretning. 
Administrasjonen ved Daniel Sønstevold følger opp spørsmål om hva 
som er belastet «NM 2018», «lederutvikling» samt innholdet i 
«aktivitetsbistand» ila uken etter møtet. Styret ønsker klarhet i status for 
NM 2018 mtp bekreftelse av hvilken modell som gjelder for 
arrangementet og hva dette betyr for rollefordeling mellom arrangør, 
administrasjon og seksjonsstyret. 

JUS18/18 Temamøter, organisasjonsnormer og forventningsavklaring 
Styret hadde en intern prosess med forventningsavklaring i.f.t. 
rolleforståelse, verdigrunnlag m.m. I tillegg ble organisasjonsnormene 
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belyst ved elementene som direkte berører seksjonsstyret, og det ble 
demonstrert nye og eksiterende verktøy i MS Teams. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 03 
Interne forventninger i styret inkluderes i arbeidsdokument for 
langtidsplanen. Det legges opp til fysiske møter ved anledninger som NM 
og årlig selvforsvarsseminar og man etterstreber å avholde to av de fire 
faste møtene per år elektronisk. 
 

JUS19/18 Innføring av arrangementsplan 
Ny arrangementsplan skal innføres og styret gikk gjennom roller og 
ansvar foreslått ifm innføringsplanen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 04 
Fremlagte innføringsplan tas til etterretning. Seksjonsstyret; 

• Fastsetter hvilke stevner som skal inngå i offisiell stevnekalender 
utifra godkjente regelverk. 

• Fastsetter ev. vilkår for ulike typer stevner, herunder arr. messige 
krav, samt tilskuddssatser. 

• Organiserer rekruttering av tekniske stevnearrangører (via egen 
arr.komité) 

• Approberer/godkjenner tekniske stevnearrangører (via egen 
arr.komité) 

• Organiserer rekruttering/skolering av funksjonærer (sportdata 
operatører, dommere, TDer o.a.) 

• Fastsetter budsjettrammer for ovennevnte 

 
JUS20/18 NM og kongepokal 2019 

Styret vurderte NM som del av NM veka 2019 med bestemte klasser, 
samt en plan for å sørge for gjennomføring av stevner så snart som mulig 
og helst innen 31. desember 2018 for å opprettholde NM og kongepokal. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 05 
Seksjonsstyret vedtar å søke forbundsstyret om godkjenning til å avholde 
NM under NM veka 2019 og nedsetter en forberedende arbeidsgruppe 
bestående av Rolf Magne Larsen og Leif Gunnar Økland for å igangsette 
og forberede alle aktører innen seksjonen (komiteer, klubber, m.fl.) på 
arrangementet. Det skal bl.a. undersøkes om det er mulig at Stavanger 
JJK og Haugesund JJK arrangerer sammen.  
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Videre bes arrangementskomiteen om å intensivere arbeidet med 
rekruttering av arrangørklubber slik at seksjonen som minimum kan 
komme opp igjen i tre stevner pr. år. 
 
For å forsøke å oppnå tre stevner allerede i 2018, utlyses det et tilskudd 
til seksjonens klubber på kr. 10.000 til maksimalt tre klubber som klarer å 
avholde et stevne innen 31. desember 2018. Utlysingen bes utført av 
administrasjonen på vegne av seksjonsstyret, i hensiktsmessige kanaler 
så snart som mulig og med 14 dagers svarfrist for klubbene. 
Seksjonsstyret velger hvilke tre klubber som får holde stevne med 
tilskudd dersom det er flere enn tre søkere, og klubbene forholder seg 
deretter til ny modell for arrangementer ved gjennomføringen.  
 

JUS21/18 Langtidsplan, innsatsområder 
Tingvedtatt langtidsplan legger føringene for hva både forbundsstyret og 
seksjonsstyrene skal jobbe med og rapportere resultater på til neste ting. 
Seksjonsstyrets medlemmer ble enige om fremgangsmåte for prosessen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 06 
Styrets medlemmer konkretiserer hvilke oppgaver fra langtidsplanen de 
ønsker ansvar for innen torsdag 4. oktober og kommuniserer ønskene 
internt i Teams for endelig oppsett og fordeling etter forbundsstyrets 
modell med «Ansvarlig fadder» per innsatsområde og «medansvarlige» 
per delområde. 
 

JUS22/18 Oppnevnelse av Komitéer 
Komitéer for perioden skulle nedsettes etter fremmet forslag, og styret 
fordelte roller for oppfølging av komitéene for bl.a. statusrapportering til 
styremøtene. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 07 
Arrangementskomité:  
Leder: Karine Tofsland  
Medlem: Unni Stangnes  
Medlem: Leif Gunnar Økland  
  
Dommerkomité:   
Leder: Kjartan Gifford  
Medlem: Komitéen supplerer  
Medlem: Komitéen supplerer  
  
Konkurransekomité/utvalg:  
Leder: Christoffer Forsberg  
Medlem: Margaret Aase  
Medlem: Komitéen supplerer  
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Teknisk komité:   
Leder: Alf Kristian Eilertsen  
Medlem: Komitéen supplerer  
Medlem: Komitéen supplerer 
 
Dommerkomitéen følges opp av Rolf Magne Larsen. Øvrige komitéer 
følges opp av medlemmet som innehar styreverv i seksjonen. 
 
Arrangementskomitéen ber administrasjonen ta kontakt ifm opplæring i 
Sportdata og holder selv videre i denne prosessen når kontakt er etablert. 
 

JUS23/18 Bekreftelse av møteplan 
Møteplanen for tingperioden ble gjennomgått og ferdigstilt. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
 
Vedtak 08 
Møteplanen for tingperioden ferdigstilt i styremøtet tilgjengeliggjøres for 
styret, administrasjonen og forbundsstyret av administrasjonen ved Daniel 
Sønstevold. 
 

JUS24/18 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 

  
 
 
 


