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Protokoll for Jujutsu seksjonsmøte nr. 3 

Tidspunkt:  Søndag 14. November 2021 kl. 19:00-21:00 

Sted:  Online – Teams møte 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara 

 
Meldt forfall: 

Leder Geir Olav Jensen 

Nestleder Karine Tofsland 

Medlem Kari Anne Thorsen 

Medlem Cato Skalstad 

Medlem Christoffer Meisingset Forsberg 

Varamedlem Unni Stangnes 

Varamedlem Ottar Vassenden 
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JUS 14/21 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 
behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Vedtak 14/21 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Styret finner ikke at noen av 
styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.  

JUS 15/21 Orienteringssaker 

• Endringer til organisasjonsnormer 

• Norges Kampsportforbund har siden 2019 arbeidet med en mulig 
reorganisering av forbundet. På forbundsstyremøtet 23.-24. oktober 
ble det besluttet å avbryte prosessen.   

• Ny tilskuddsordning ble godkjent. 

• To nye stilartsorganisasjoner i NKF ble godkjent.  

 
Vedtaksforslag 15/21 
Styret tar orienteringen til etterretning.  
 

JUS 16/21 Økonomi 

Se utsendte regnskapsrapporter fra administrasjonen. Ingen vesensendringer 
siden sist.  
 
Vedtak 16/21 
Styret tar regnskapet per september til etterretning. 
 

JUS 17/21 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. 
Utpeke økonomiansvarlig? Hvilke roller har vi behov for?! 
 
Vedtak 17/21 
Dommerkomite: Kjartan, Geir – Ellen og HP forespørres av DK-leder  
Aktivitetskomite: Karine, Unni – de søker etter nye folk å fylle på med (1-2 
personer. 
Styret arbeider videre med sammensetningen av de ulike komitéene og 
gjennomfører vedtak på neste styremøte. 
 

JUS 18/21 Utviklingsplan for dommere 

Seksjonen er spurt om innspill til utviklingsplan for dommere. Se saksvedlegg.  
 
Vedtak 18/21 
Styret stiller seg bak kommentarer fra DK og sender planen/kommentarer til 
forbundsstyret. 
 

JUS 19/21 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.  Se saksvedlegg. 
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___________________                         _______________________                _____________________ 

        Geir Olav Jensen                                       Karine Tofsland                                  Kari Anne Thorsen   

 

___________________ 

             Cato Skalstad 

 

  

Vedtak 19/21 
 Styret vedtar seksjonsplan. Innspill til seksjonsplanen sendes til FS. 
 

JUS 20/21 Februarsamling 
Dersom det skal avholdes en februarsamling i 2022 må dette arbeidet startes 
nå. Fortrinnsvis bør informasjon og påmeldingslister være klare til 1. desember 
slik at administrasjon kan påbegynne arbeidet med distribusjon.  
Diskusjon: trenger vi en slik samling? Hva bør den evt. Inneholde? 
Diskusjonssamling (tema)? Mer aktiv trening? Økonomisk har man budsjettert 
for lite, men grunnet pandemien har vi “penger på bok.”  
 
Vedtak 20/21  
Styret lar AU utarbeide en mulig løsning som vedtas via epost før 1. desember 
2021.  
 

 Neste styremøte søndag 3. februar 2022 kl. 19.00 – 20.00 
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