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Referat for Jujutsuseksjonen  

Tidspunkt:  Mandag 24. juni kl. 18:30-20:00 

Sted:  Microsoft Teams 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold 

 
Meldt forfall: 

Medlem Alf Kristian Eilertsen 

Medlem Anett Henriksen 

Varamedlem Lillian Maurstad 

 

JUS16/19 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 16/19 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er 
Inhabile i sakene til behandling. 

JUS17/19 Orienteringssaker 
 
Styret ble orientert om: 

- Resultat idrettstinget 
- Regnskap 2018 lukket 
- Regnskapsrapporter 2019 klare neste møte 
- Status komitéer 
- Status mma/muay thai samt elektronisk skademeldingssystem 
- Status ny medlemsløsning 

 
Vedtak 17/19 
Styret tar orienteringene til etterretning. 
 

JUS18/19 Konkurranseaktivitet og budsjettføringer 
Styret vedtok i sist møte å nedlegge økonomisk prioritering av konkurranser 
grunnet avlyste stevner og varslet mangel på deltagelse under NM-veka 2019. 
Styret vurderte nå hvordan dette skal påvirke kostnader tilknyttet dommere og 
konkurranseutviklingsprosjektet. 

Leder Rolf Magne Larsen 

Nestleder Leif Gunnar Økland 

Medlem Anne Søvik 

Varamedlem Christoffer Forsberg 
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Vedtak 18/19 

Vedtak 11 fra forrige møte opprettholdes og konkurranseutviklingsprosjektet 
fortsetter som tidligere, mens dommerkomitéens budsjett fryses inntil 
videre. Dommerkomitéen leverer rapport innen onsdag 14. august for 
inkludering i budsjettrevisjon ved første møte etter sommeren (lørdag 7. 
september). Rapporten må fremkomme som et tydelig resultat av et 
elektronisk/kostnadsfritt komitémøte med flere representanter tilstede, og må 
som et minimum inneholde antall aktive dommere per i dag, samt et estimert 
behov for antall nye dommere per landsdel ved 2 stevner pluss NM per år.   
 

JUS19/19 Februarseminaret 2020 
Styret skulle vedta ønsket navn på seminaret i februar 2020 og drøfte ønsket 
innhold. 
 
Vedtak 19/19 

Seminaret får navnet «Jujutsuseksjonens februarseminar», og avholdes fredag 
7. til lørdag 8. februar 2020. Sted settes til Comfort Hotel Runway på 
Gardermoen som tidligere år og skal bl.a. inneholde en økt med klubbutvikling 
som tema. 
 

JUS20/19 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt. 

  
 


