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Referat for Jujutsuseksjonen  
Tidspunkt:  Lørdag 15. februar kl. 13:00-15:00 
Sted:  Quality Airport Hotel Gardermoen 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold 
 
Meldt forfall: 

Varamedlem Lillian Maurstad 

 
  

JUS01/20 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte 
samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
Møtet er varslet via e-post på kort frist og flyttet frem fra vedtatte møteplan. 
Referatet fra forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt her;  
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/jujutsu/referater/  
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 01/20 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er 
inhabile i sakene til behandling. 

JUS02/20 Evaluering februarseminar og budsjett 2020 
Styret evaluerte seminaret fredag 14. og lørdag 15. februar. Innholdet hadde 
fokus på klubbutvikling og veien videre for seksjonens aktivitet. Innholdet og 
innspillene fra seminaret legges derfor til grunn for behandlingen av 
budsjettet i 2020. 
 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 02/20 
Styret enes om at februarseminaret bør opprettholdes som en viktig arena og 
møteplass for klubbledere og instruktører i seksjonen. For å sikre et 
tydeligere eierskap til innholdet ønskes det er tydeligere rolleavklaring mellom 
styre og administrasjon til seminaret i 2021 når seksjonen har oppnevnt 
prosjektleder for arrangementet. 
 

Leder Rolf Magne Larsen 
Nestleder Leif Gunnar Økland (Teams) 
Medlem Anett Henriksen 
Medlem Anne Søvik 
Medlem Alf Kristian Eilertsen (avreise 14:00) 
Varamedlem Christoffer Forsberg 

https://kampsport.no/organisasjon/styrene/jujutsu/referater/
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Som ved hvert seminar er den innledende muntlige reaksjonen at både 
innholdet og samværet har vært svært positivt. Styret ønsker at det sendes ut 
en evaluering til deltakerne i ettertid for anonymiserte og konkrete 
tilbakemeldinger. Administrasjonen ved Daniel Sønstevold besørger dette 
innen 21. februar. 
 
En oppsummering av seminaret med innhold, presentasjoner og tanker om 
videre aktivitet sammenstilles og publiseres på forbundets nettsider. Daniel 
Sønstevold tar kontakt med innholdsleverandører og legger bestilling til Anne 
Bjølgerud for publisering. 
 
Seksjonen leverer budsjett i balanse til forbundsstyret. Budsjettet har et 
tredelt fokus mellom seminarer, stevner og treningsleire. I tillegg er det tatt 
høyde for kr. 1000 i støtte til klubbene per delegater sendt til seksjonstinget i 
juni. Styret håper dette vil motivere flere klubber til å sende representanter. 
 
Til forbundstinget i juni 2020 og februarseminaret 2021 er styret forberedt og 
innstilt på telefonkontakt i flere omganger med klubbene for å øke deltakelse. 
Erfaringsvis fra seminaret i 2020 trengs det minimum telefonkontakt ca. 
samtidig med invitasjon, en påminnelse underveis, og deretter hyppig 
oppfølging tettere mot påmeldingsfristen for å forsikre seg om at påmeldingen 
faktisk gjennomføres. 
 
 

JUS03/20 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt 
 

  
 


