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Referat for Jujutsuseksjonens møte 4 

Tidspunkt:  Lørdag 27. april kl. 16:00-18:00 

Sted:  Microsoft Teams 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold 

 
Meldt forfall: 

Nestleder Leif Gunnar Økland 

 

  
JUS09/19 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 

behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Det var ingen saker til 
eventuelt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene som foreligger til 
behandling. 

 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 09/19 
Styremedlem Annett Henriksen ønsket protokollført at saksdokumentene kom to 
dager for sent ifm helligdager i påsken og sykemeldt arrangementssjef. 
Innkalling og saksliste/tidsplan for øvrig ble godkjent. Styret finner ikke at noen 
er Inhabile i sakene til behandling. 

JUS10/19 Orienteringssaker 
 
Styret ble informert om den siste tidens saker og prosesser. Herunder: 

• Avlysningen av Haugesund Open. 

• Saksfremlegg fra arrangementssjef ifm arrangementsplan og teknisk delegat. 

• Nåværende situasjon ved idrettens regnskapskontor. 

• Forbundsstyrets støtte til valgkomitéens innstilling ved Idrettstinget. 

• Godkjenning av MMA og Muay Thai. 

• Forsinkelse og status for nytt medlemssystem. 

• Nyhetsbrev og kommende løsning med innhenting av samtykke. 

• Organisering av karates grenkomitéer og prosessen ved reorganisering tinget 2020. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 10/19 
Styret tar orienteringene til etterretning. 
 

JUS11/19 Konkurranseaktivitet og NM-veka 

Leder Rolf Magne Larsen 

Medlem Anne Søvik 

Medlem Alf Kristian Eilertsen 

Medlem Annett Henriksen 

Varamedlem Lillian Maurstad 
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Styret diskuterte NM under NM-veka og konkurranser generelt. Det ble anbefalt 
trekk av NM 2019 fra NM.veka bl.a. grunnet varslet lav påmelding fra 
konkurranseklubbene. Også bortprioritering av fokus på økonomisk støtte til 
stevner etter snart to år med avlyste arrangementer grunnet manglende 
påmelding. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 11/19 
Jujutsuseksjonen avlyser NM 2019 og trekker arrangementet fra NM-veka. Styret 
avvikler satsing og belastning av seksjonens økonomi ifm konkurranseaktivitet, frem til 
konkurransemiljøet selv har etablert stevner og aktivitet som skaper et grunnlag for 
videre satsing. Administrasjonen ved Daniel Sønstevold produserer saksfremlegg til 
neste møte ifm vedtakets påvirkning av andre konkurranserelaterte hensyn som 
dommere og konkurranseutvalgets aktivitet. Styremøtet som skulle holdes ifm NM-veka 
flyttes til mandag 24. juni kl. 18:30. 
 

JUS12/19 Revisjon tilskuddsordning 
Seksjonsstyret skulle revidere tilskuddsordningen for 2019 etter identifiserte 
svakheter i forrige søknadsrunde. Tydeliggjøring av søknadstekst og kriterier for 
søkerne var hovedelementene i revisjonen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 12/19 
Seksjonsstyret godkjenner administrasjonens innstilling laget for likhet på tvers 
av seksjonene og ber administrasjonen ved Daniel Sønstevold publisere 
endringene så fort det er godkjent av øvrige seksjoner/grenkomitéer. 
 

JUS13/19 Evaluering av årets, samt neste års februarseminar 
Saken ble ikke realitetsbehandlet fullstendig ved sist møte, og en plan for neste 
seminar ble påbegynt med grunnlag i erfaringene fra sist seminar. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 13/19 
Styret besluttet at februarseminaret 2020 skal avholdes som tidligere år, men 
under mer åpent navn enn «selvforsvarsseminar». Alle i styret skal ha 2-3 
innspill på innhold og seminarnavn til neste styremøte. Prisen for 
innholdsleverandører skal avklares før bekreftelse på oppdraget. Invitasjon for 
seminaret leveres administrasjonen før november 2019. Administrasjonen ved 
organisasjonskonsulent, arrangementsavdeling og kommunikasjonskonsulent 
bidrar til utsending til alle med styre/instruktørverv med forbehold om nytt 
medlemssystem. Øvrige seksjoner inviteres til å delta gratis ved innholdet, og for 
selvkost ved reise, overnatting og bevertning. 
 

JUS14/19 Verdigrunnlag og spilleregler 
Forbundsstyret hadde diskutert organisasjonens verdigrunnlag og bedt om at 
temaet belyses også i seksjonene. Styret diskuterte bl.a. samspillet mellom 
klubbene, klubbene og styret, og styret med administrasjonen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 14/19 
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Verdigrunnlag og etikk vurderes som et innholdstema til februarkurset 2020, 
samt at seksjonsleder tar med seg innspill til forbundsstyret om Elin Langli fra 
seksjonens seminar nå i 2019 som potensielt bidrag til innholdet under 
forbundets ledermøte høsten 2019. Seksjonsstyret skal gå foran som gode 
eksempler i sin kommunikasjon med klubbene og administrasjonen. 
 

JUS15/19 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 

  
 


