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Referat styremøte nr.2 for JUS 2021-2022 

Tidspunkt:  Søndag 3. oktober kl. 19:00-20:00 

Sted:  Online – Teams møte 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara 

 
Meldt forfall: 

Medlem Christoffer Meisingset Forsberg 

Medlem Cato Skalstad 

Varamedlem Unni Stangnes 

Varamedlem Ottar Vassenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder Geir Olav Jensen 

Nestleder Karine Tofsland 

Medlem Kari Anne Thorsen 
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JUS 7/21  Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 
behandle styrets habilitet og saker til eventuelt  
  
Vedtak 7/21  
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Styret finner ikke at noen av 
styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.   

JUS 8/21  Budsjettendring (epost vedtak)  
  
Seksjonen har mulighet i september til å gjøre endringer i budsjett for seksjonen for 
inneværende år 2021.   
Se sakspapirene fra tinget og prosjektbudsjett 2021:   
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/05/Jujutsu-
2021.pdf https://drive.google.com/file/d/1Ntif1pimD3AB_0pzle08rGfuOhBjJqTZ/vi
ew   
Vi ønsker å flytte noen midler for å lage en ny tilskudd/stønadsordning for klubber 
som har lidd under pandemien.   
Dette kan være tap av medlemsinntekter, evt. annet tap. Lar det være litt åpent slik 
at klubbene selv kan definere og søke om det, så kan seksjonsstyret avgjøre og 
tildele.   
Dette vil være en engangsaffære og ikke påvirke planer og budsjett for 2022 eller 
fremover.   
Dette er midler som ikke vil bli brukt inneværende år grunnet pandemien og 
fordeler seg slik:   
- 70040 - Februarsamling 2021 40'   
- 70111 - Combat Challenge 2021 20'   
- 70131 - Uspesifisert stevne KJJK 20'   
- 30060 - NM 2021 50'   
 

Vedtak 7/21  
Omrokere ubrukte midler til en tilskudds/stønadsordning for klubber i seksjonen: 
totalt 130’. Settes på prosjekt 30020 øremerket for dette formålet.  
Enstemmig vedtatt via epost 29.09.2021  
Nytt budsjett er oversendt regnskapskontoret 30.09.2021  
  

JUS 9/21  Konstituere styret og komiteer i Jujutsu seksjonen  
  
AU foreslår å endre “Arrangementskomite” til “Aktivitetskomite”.  
AU ønsker å ha med ett medlem fra “midten” av styret.  
AU sjekker ut behov for en tekniskkomite.  
 

 Dommerkomite: 
- Kjartan Gifford - leder 
- Geir Olav Jensen 
- Ellen og HP forespørres av DK-leder  
 

 Konkurranseutviklingskomite:  
  - Christoffer Meisingset Forsberg – gis mandat til å fylle på med ekstrapersonell  
 
 Aktivitetskomite:  
  - Karine Tofsland 
  - Unni Stangnes – de søker etter nye folk å fylle på med (1-2 personer?)  
 
 Styrets økonomiansvarlig: 
  - Geir Olav Jensen 
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Vedtak 9/21 
 
Styret arbeider videre med sammensetningen av de ulike komitéene og 
gjennomfører vedtak på neste styremøte.  

JUS 10/21  Utviklingsplan for dommere  
  
Seksjonen er spurt om innspill til utviklingsplan for dommere. Se saksvedlegg.   
 
Vedtaksforslag 10/21  
Styret ber DK om innspill og lar AU bearbeide videre. Tas opp igjen på neste 
seksjonsmøte.   

JUS 11/21  Ekstraordinær tilskuddsordning  
Henger sammen med sak 7/21.  
Lage en tilskuddsordning for klubber som kan kompensere for tapte midler under 
pandemien. Kan være tap av medlemsinntekter, evt. Annet tap. La det være litt 
åpent slik at klubbene selv kan definere og søke om det, så kan seksjonsstyret 
avgjøre og tildele.  
 
Vedtak 11/21  
AU utarbeider tekst i samarbeid med adm. og lyser ut tilskuddsordning tidlig 
oktober med søknadsfrist tidlig 10. november. Styret kan så behandle søknader på 
kommende møte.  
  

JUS 12/21  Seksjonsplan  
  
Det må settes en seksjonsplan som er tilpasset seksjonenes lovpålagte virksomhet 
og mandat fra forbundsstyret. Denne kan ytterligere tilpasses det hvert 
seksjonsstyre mener bør ha fokus og er ment som en hjelp i seksjonenes 
planarbeid, som en årsplan for sin virksomhet.  
 
Vedtak 12/21  
Styret sender kommentarer til AU innen 17.10 som så utarbeider et forslag til 
seksjonsplan på neste seksjonsstyremøte.  
  

JUS 13/21  Dommerdeltagelse VM Abu Dhabi  
  
Kjartan Gifford har forespurt om muligheten til å representere Norge som dommer 
på VM i november 2021. Det er midler budsjettert til dommerlisens for Paris 
og German Open som det ikke ble noe av samt midler generelt for å dekke dette. 
Det er viktig for konkurransebiten å være representert også med dommere og det 
gis faglig påfyll for å følge med på regelendringer og lignende.  
 
Vedtak 13/21  
Kjartan kan delta som dommer under VM og reisen støttes økonomisk.   

  Eventuelt  

  Neste møte: søndag 14. november 2021 kl. 19.00 – 20.00 

 

 

____________________                         _______________________                _____________________ 

        Geir Olav Jensen                                       Karine Tofsland                                  Kari Anne Thorsen                                                      
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