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Velkommen 
 

Forbundstinget er det 30.de i rekken  

siden forbundet ble tatt opp  

som utvalg (den gang Norges Karate Forbund)  

i Norges Idrettsforbund i 1976. 

Etter at forbundet ble seksjonert i 1992  

har det vært to-årige tingperioder. 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 
 

 Side 
  
Saksoversikt 3-6 
  
Seksjonens beretning 
 
Seksjonsregnskap 2021 med noter                                          

7-9 
 

10-11 
  
Langtidsplan/-budsjett 
 
Valg 

12 
 

13 
  

 

 

 
 

 
 

 



Seksjonsmøter og forbundsting 2022 

3 
 

Jujutsu seksjonsmøte 
 

SAK 1  Konstituering  
   

1.1 Godkjenne fremmøtte representanter  
 

Liste med fremmøtte representanter fremlegges for behandling. 

Styrets innstilling:  
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.  

  

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte 

representanter - dirigent, referent og tellekorps  
  

Dirigent:  

Kathrine Strand Hammond foreslås som dirigent.  

  

Referent:  

Daniel Sønstevold foreslås som referent.   

  

Tellekorps:  

Digital opptelling, tellekorps velges kun ved behov/tekniske problemer. 

  

Styrets innstilling:  
Forslag til dirigent, referent og tellekorps godkjennes.  

 

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 

Protokollundertegnere: 

Trygve Bjørnebo (Stavanger Ju Jitsu Klubb) og XXX velges som protokollundertegnere. 

 

Styrets innstilling:  
Forslag til protokollundertegnere godkjennes. 

 

1.4 Godkjenne innkallingen: 
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 08.04.2022. 

 

Styrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes. 
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1.5 Godkjenne saklisten:  

Jf. NKFs lover §22; 

1. Konstituering  

2. Behandle seksjonens beretning 

3. Behandle regnskap 2021 

4. Behandle forslag og saker  

5. Fastsette ev. kontingent og avgifter 

6. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett  

7. Innstille/velge;  

7.1 Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

7.2 Representant til forbundsstyret 

7.3 Valgkomité; Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden  
  

Dirigent(er) og protokoll: 

▪ Seksjonsmøter/forbundsting ledes av valgt(e) dirigent(er).  

▪ Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er), og skal undertegnes av to valgte representanter. 

▪ Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot, hvem som har 

hatt ordet i sakene og hvem som er forslagsstiller. 

▪ Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 

representanter, og senest fem uker etter forbundstinget.  

Talerett og taletid: 

▪ Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.   

▪ Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til 

tre minutter første gang, to minutter andre og tredje gang. 

▪ Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 

▪ Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 

Behandling av forslag: 

▪ Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt skjema. 

▪ Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

▪ Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes.  

▪ Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  

Stemmegivningen: 

▪ Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, 

avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  

Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/03/Forslagsskjema-for-vedtak-seksjon.pdf
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SAK 2 Behandle seksjonens 

beretning 
 

Seksjonens beretning framgår på side 7-9. 

Styrets innstilling:  
Styrets beretning godkjennes.   

SAK 3 Behandle seksjonens 

regnskap for 2021  
 

Seksjonens regnskap framgår på side 10-11. 

Styrets innstilling:  
Seksjonens regnskap for 2021 tas til etterretning. 

SAK 4 Behandle forslag og saker  
 

4.1 Forslag/saker som ikke angår NKFs lover  
Det har ikke kommet noen forslag/saker til behandling. 

SAK 5 Fastsette ev. kontingent og 

avgifter 
 

Seksjonsavgift for medlemsklubbene: 
Nåværende sats for klubbmedlemskap er kr. 140,- hvorav kr. 42,- går til fellesdrift og resten går til 
seksjonsdrift.  
 

Styrets innstilling:  

Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret. 
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SAK 6 Behandle langtidsplan og 

langtidsbudsjett 
 

Forslag til ny langtidsplan og langtidsbudsjett fremlegges på forbundstinget av forbundsstyret for 

forbundet samlet. Seksjonens langtidsbudsjett framgår på side 12. 

Styrets innstilling:  
Langtidsplan og langtidsbudsjett tas til etterretning. 

 

SAK 7   Innstille/velge 

Innstillingene framgår på side 13. 

7.1 Seksjonsstyre  
Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

7.2 Representant til forbundsstyret 
Innstilling av representant til forbundsstyret som godkjennes av tinget 

7.3 Valgkomité 
Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Valgkomiteens forslag til nytt seksjonsstyre samt representant til forbundsstyret godkjennes. Styrets 

forslag til ny valgkomité godkjennes. 
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2. Seksjonens beretning 
 

 

Styret  
Styret har i perioden bestått av:  

Leder   Geir Olav Jensen – Trondheim Ju Jitsu Klubb  

Nestleder  Karine Tofsland – Tønsberg Ju-Jitsuklubb  

Medlem  Christoffer Forsberg – Sentrum Kampsport Klubb 

Medlem  Kari Anne Thorsen - Stavanger Ju Jitsu Klubb  

Medlem  Cato Skalstad -  Ski Karate Klubb (Krav Maga) 

1. vara    Unni Stangnes – Trondheim JJK   

2. vara   Ottar Vassenden - Bergen Vest Kampsportklubb 

  

Styremøter  
Det har vært avhold 5 styremøter digitalt i perioden samt 2 styremøter med vedtaksprotokoll pr 

epost. Varamedlemmer har vært inkludert i alle. 

Møtereferatene har blitt lagt tilgjengelig på NKF sine nettsider etter de har blitt godkjent via e-post/ 

Teams. Arbeidsutvalget har hatt Teams-møter og kontakt via telefon, i lag med administrasjonen for 

å forberede styremøtene.  

 

Komiteer  
Seksjonen har i perioden hatt to komiteer:  

Dommerkomité  

Leder Kjartan Richard Gifford – Kristiansand JJK  

Medlem Ellen Stuvik – Haugesund JJK  

Medlem Hans Petter Skolsegg – Romerike JJK 

Medlem Geir Olav Jensen – Trondheim JJK  

Arrangemantskomité  

Leder; Karine Tofsland – Tønsberg JJK  

Medlem; Unni Stangnes – Trondheim JJK  
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Målsetninger  
Styret har arbeidet etter NKF sin langtidsplan.  

Seksjonens hovedfokus har vært å komme i gang igjen etter pandmein, sekundært øke antall 

medlemsklubber samt medlemstallet, forsøke å øke konkurranseaktiviteten og å stimulere til 

aktivitet, også konkurransefri-, både ute i klubbene og spesielt på tvers mellom klubbene/ stilartene.   

 

Tiltak/aktiviteter  
Grunnet pandemien som vi fortsatt slett med i store deler av perioden ble det veldig lite aktivitet. 

Flere arrangement ble avlyst, men noe klarte man å få til helt på slutten av perioden (vinter/vår 

2022). 

Leir 
Flere av seksjonsklubbene arrangerte større treningssamlinger i løpet av perioden. 

• Treningsseminar med hanshi Alain Sailly (6-7. november 2021) ble arrangert av 

Ålesund Ju Jitsu klubb under første forsøk på gjenåpning. 

• World Kobudo Global Tour 2022 (4-6. mars 2022) ble arrangert av Sentrum 

Kampsport Sarpsborg med både nasjonale og internasjonale utøvere og instruktører. 

• Mini Samurai Camp 2022 (25-27. mars 2022) ble arrangert av Bushido 

Kampsportsenter og Bergen Vest Kampsportklubb. 

• Treningsleir med hanshi Ken Culshaw med flere (7-8. mai) ble arrangert av Stavanger 

Ju Jitsu klubb. 

• Krav Maga Norge samling (21. mai 2022) 

 

I tillegg er to større sommerleirer under planlegging: 

• Norway Ju Jitsu Camp 2022 (30. juni til 3. juli) arrangert av Grenland Ju Jitsu klubb 

• Sommerleir i Risør (7-10. juli) arrangert av Risør Ju Jutsu klubb og Romerike Jujutsu 

klubb. 

 

Konkurransesatsning 
Tidligere styre avviklet konkurransesatingen i påvente av at klubber selv stablet et miljø på beina. 

Sittende styre føler dog for å bistå og hjelpe dette miljøet i gang igjen etter pandemien som en del av 

konkurranseutviklinstiltak. 

Det ble avholdt en workshop med deltagere fra de klubbene som tidligere har vært mest aktive innen 

konkurranser i jujutsu med tanke på å få i gang igjen aktiviteten. Her ble noen tiltak satt på planen og 

en tenkt lavterskel «komme i gang» samling er planlagt til høsten 2022.  

I tillegg ble det vedtatt å sende en utøver til EM i jujutsu fra Sentrum Kampsport Sarpsborg basert på 

tidligere meritter og egen innsats. 

Dommerkomiteens leder var representant for seksjonen ved Paris Open 2022 for å hente inn nye 

erfaringer og vedlikeholde kompetanse, lisenser og internasjonale forbindelser. 
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Februarsamling 
Februarsamlingen ble igjen avlyst, dels på grunn av økonomien i det hele men primært grunnet 

vanskeligheter med planlegging og gjennomføring midt i pandemien. 

 

Strategiplan 
Høsten 2017 startet seksjonen med å arbeide frem en strategiplan for de neste 6 årene, og seksjonen 

har jobbet videre i henhold til planen og ikke gjort de store forandringer eller omprioriteringer. 

Planen har vært tilgjengelig på forbundets nettsider.  

Planen har vært bygget på NKF sin virksomhetsidé samt verdier og visjon. Grunnet pandemien vi har 

vært igjennom er det ikke vesentlig endringer her, langtidsplanen bygger vi videre på med kun små 

nødvendige justeringer. 

 

Økonomi   
Grunnet pandemien ble egenkapitalen økt i løpet av perioden, selv med tanke på reduserte inntekter 

grunnet medlemstap. Dette gir en god mulighet for å benytte ekstramidler i forhold til 

langtidsbudsjett, men man har likevel valgt å være «litt forsiktig».  

Styrets langtidsbudsjett viser at styret ønsker å fortsette satsingen på arrangement og stevner, samt 

konkurransefremmende tiltak.   

 

Avslutning  
Denne perioden har vært preget av pandemien og seksjonen har ikke fått den forventede økningen i 

medlemstallet. Selvsagt heller ikke innenfor konkurranse og økt seksjonsaktivitet.  

Som i forrige tingperiode så opplever seksjonen at en del klubbledere og hovedtrenere har nok med 

å drive klubbene, har sine faste stilartssamlinger, og har begrenset tid til å delta på arrangementer i 

regi av seksjonen.  Alle arrangementer i regi av seksjonen må derfor annonseres i svært god tid på 

forhånd, styret har i denne perioden vedtatt at alle åpne leire klubbene arrangerer kan promoteres 

via forbundets nettsider.   

 

Det skjer mye i forbundet fremover, nye ansikt i administrasjonen og styret og nye tanker rundt 

hvordan vi alle best kan jobbe sammen for fremme idrettene våre. 

 

På vegne av seksjonsstyret  

Geir Olav Jensen 

Seksjonsleder 
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3. Avd.regnskap 2021 
 

 

Regnskap jujutsu       

        

  Noter 2021 2020 

        

        

INNTEKTER       

        

Tilskudd 44 -115 460 -193 655 

        

Andre inntekter 45 -154 360 -194 843 

        

SUM DRIFTSINNTEKTER   -269 820 -388 498 

        

KOSTNADER       

        

Lønnskostnader 46 0 986 

        

Andre kostnader 47 13 500 11 750 

        

Reisekostnader 48 2 360 86 805 

        

Kontingenter/gaver 49 553 4 074 

        

Tilskudd 50 0 13 000 

        

SUM DRIFTSKOSTNADER   16 413 116 616 

        

        

RESULTAT   -253 407 -271 882 

    

    
Disponeringer:    

Inngående balanse fra 2020  -499 522  
Resultat 2021  -253 407  
Ny egenkapital   -752 929  

 

 

Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige 

avd./seksjoner som behandles på forbundstinget. 
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Noter til regnskapet for jujutsu for 2021     

        

NOTE Tekst 2021 2020 

        

44 Rammetilskudd NIF -115 460 -193 655 

    -115 460 -193 655 

        

45 
Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel 
forbundsavgift) -147 942 -184 006 

  Momskompensasjon -6 418 -10 837 

    -154 360 -194 843 

        

46 Andre personalkostnader 0 986 

    0 986 

        

47 Leie lokaler (lagerleie utstyr)  13 500 6 750 

  Andre fremmedtjenester og bruk av Sportdata 0 5 000 

    13 500 11 750 

        

48 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter 2 360 86 805 

  Reisekostnader dommere 2 360 86 805 

        

49 Premier/gaver 553 4 074 

    553 4 074 

        

50 Tilskudd til klubber 0 13 000 
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6. Langtidsplan/-budsjett 
 

Sak 6.1 Langtidsplan 

Forbundsstyret fremlegger forslag til strategiplan. Planen bygger direkte på 

Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal», jf. 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/    

Virksomhetsidé, visjon og verdier samt innhold for øvrig videreføres uendret fra forrige langtidsplan. 

Se saksdokumentene til forbundstinget! 

 

Sak 6.2 Langtidsbudsjett 

Seksjonens rammebudsjett inngår i forbundets totale rammebudsjett som følger av 

saksdokumentene til forbundstinget.  

Prosjektnavn Type Kommentar 2023 2024 

Rammetilskudd Inntekt   -90 000 -90 000 

Medlemsinntekter Inntekt Historiske tall -187 000 -205 700 

MVA kompensasjon Inntekt Historiske tall -8 000 -8 000 

Aktivitetsstøtte/utstyr Kostnad Støtte til stevner og samlinger 140 000 140 000 

NM/Landsstevne Kostnad NM/Landsstevne 50 000 50 000 

Telentutvikling Kostnad Konkurranseutvikling 40 000 40 000 

Frankrike Kostnad Paris Open, dommerlisens 5 000 5 000 

Frankrike Kostnad Paris open, dommerlisens 7 500 7 500 

Tyskland Kostnad German open, dommerlisens 5 000 5 000 

Tyskland Kostnad German open, dommerlisens 7 500 7 500 

Dommer/arr.utvikling Kostnad Dommerutvikling nasjonalt 20 000 20 000 

Aktivitetsstøtte/utstyr Kostnad Lager for matter 16 000 17 000 

Styre- og komitemøter Kostnad Mer utstrakt bruk av digitale møter 5 000 5 000 

Styre- og komitemøter Kostnad Mer utstrakt bruk av digitale møter 5 000 5 000 

Medlemsmøter Kostnad Tilskudd til tinget 30 000 30 000 

    Sum 46 000 28 300 
 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
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7. Valg 
 

7.1 Seksjonsstyre  
Valgkomiteens innstilling;          

Seksjonsleder  Geir Olav Jensen  Trondheim ju jitsu klubb 

Nestleder  Trygve Bjørnebo  Stavanger Ju jutsuklubb  

Styremedlem  Guillermo Rojas Hernández  Bergen Vest Kampsportklubb 

Styremedlem   

Styremedlem   

1. varamedlem  

2. varamedlem  

Valgkomiteen ser at vi ikke klarer å fylle kjønnsbalansen i vår innstilling, ei heller nok medlemmer i 

styret for å fylle 5 posisjoner, samt 2 vara. Om dette er etterdønninger etter Covid ønsker jeg ikke å 

spekulere i, men vi ser at de en har vært i kontakt med ikke har følt seg klar for å bekle ett verv. 

For valgkomiteen 

Rolf Magne Larsen 

 

7.2 Representant til forbundsstyret 
Valgkomiteens innstilling;  Geir Olav Jensen Trondheim ju jitsu klubb 

                  

7.3 Valgkomité 
Seksjonsstyrets innstilling;                 

Leder    

Medlem  Fredrik Dahl Bråthen  Romerike jujutsu klubb 

Medlem  Mary Nystrøm  Stavanger ju jitsu klubb (med forbehold) 

Varamedlem   

 

Oversikt over tillitsvalgte, ansatte og æresmedlemmer/hederstegn innehavere finnes 

bakerst i saksdokumentet for forbundstinget. 


