
 

Protokoll fra seksjonsmøtet for jujutsu-seksjonen, 05.06.21 
 
 

 

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 7 antall 

stemmeberettigede og 3 observatører ved møtestart. 

▪ Innkallingen ble godkjent. 

▪ Sakliste ble godkjent. 

▪ Forretningsorden ble godkjent. 

▪ Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Tore Bigseth 

▪ Som protokollfører(e) ble følgende valgt; Anne Hofmo Bjølgerud og 

Daniel Sønstevold  

▪ Tellekorps ble ikke valgt (digital opptelling; tellekorps velges kun 

ved behov/tekniske problemer). 

▪ Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt; 

Unni Stangnes (Trondheim Ju Jitsu Klubb) og Fredrik Dahl Bråten 

(Romerike Jujutsu Klubb) 

 

Ingen hadde ordet i saken. 

 

Sak 2: 

Behandle 

revidert 

regnskap 

 

Seksjonens regnskap ble behandlet.  

     Følgende hadde ordet i saken; Fredrik Dahl Bråten (Romerike Jujutsu  

     Klubb) 

 

     Seksjonens regnskap for 2020 ble tatt til etterretning 

 

Sak 3:  

Innkomne saker 

 

Det var ingen innkomne saker til behandling. 

 

      

Sak 4:  

Behandle 

langtidsplan og 

langtidsbudsjett 

 

      Langtidsplan for forbundet med seksjoner og klubber foreligger til  

      behandling på forbundstinget.  

 

 Langtidsplanen ble tatt til etterretning. 

 

     Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert. 

 

     Langtidsbudsjettet ble tatt til etterretning  

 

     Følgende hadde ordet i saken; Fredrik Dahl Bråten (Romerike jujutsu    

     Klubb). 
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Sak 5: 

Valg 

Valg av seksjonsstyre; 

 

▪ Som seksjonsleder ble Geir Olav Jensen (Trondheim Ju Jitsu Klubb) 

innstilt enstemmig (akklamasjon). 

▪ Som nestleder ble Karine Tofsland (Tønsberg Ju Jitsu Klubb) innstilt 

enstemmig (akklamasjon). 

▪ Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt enstemmig 

(akklamasjon); 

     Kari Anne Thorsen (Stavanger Ju Jitsu Klubb)     

     Christoffer Forsberg (Sentrum Kampsport Sarpsborg)    

     Cato Skalstad Ski karate klubb (Krav Maga) 

▪ Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt enstemmig; 

     Unni Stangnes (Trondheim Ju Jitsu klubb)    

     Ottar Vassenden (Bergen Vest Kampsportklubb) 

Valg av representant til forbundsstyret; 

 

▪ Geir Olav Jensen (Trondheim Ju Jitsu klubb) ble innstilt enstemmig 

(akklamasjon). 

 

Valg av valgkomité; 

▪ Som leder ble Rolf Magne Larsen (Stavanger Ju Jitsu Klubb) valgt 

enstemmig (akklamasjon). 

▪ Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt enstemmig 

(akklamasjon); 

     Fredrik Dahl Bråten (Romerike Jujutsu Klubb)    

     Mary Nystrøm (Stavanger Ju Jitsu Klubb) 

▪ Som varamedlem ble følgende valgt enstemmig (akklamasjon); Leif 

Gunnar Økland (Haugesund Jujutsu Klubb). 

 

     Ingen hadde ordet i saken. 

 

 

Avslutning 

 

Avtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 

avsluttet med utdeling av blomster. 

 

 

 

 

Protokollskriver sign.        

 

 

Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 
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