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Saksliste for Jujutsu seksjonsmøte nr. 7 

Tidspunkt:  Søndag 22. april 2022 kl. 21:00 – 22:30 

Sted:  Online – Teams møte 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Kristiane Utheim Brown 
 
Meldt forfall: 

Medlem Cato Skalstad 
Nestleder Karine Tofsland 
Varamedlem Ottar Vassenden 

 

Leder Geir Olav Jensen 
Medlem Kari Anne Thorsen 
Medlem Christoffer Meisingset Forsberg 
Varamedlem Unni Stangnes 
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JUS 8/22 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 
behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Vedtaksforslag 8/22 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Styret finner ikke at Christoffer 
Forsberg er inhabil i sak JUS11/22.  

JUS 9/22 Orienteringssaker 
 Oppsummering fra forbundsstyret 

 
Vedtaksforslag 9/22 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 

JUS 10/22 Økonomi 
Se utsendte regnskapsrapporter fra administrasjonen. Ingen vesensendringer 
siden sist. 
Tilkommer: 

- Deltagelse i Paris Open for dommer 
- Deltagelse i JJIF/JJEU Europamesterskap for utøver 

 
Vedtaksforslag 10/22 
Styret tar regnskapet per februar til etterretning. 
 

JUS 11/22 Aktiviteter og markedsføring 
 
Kommende arrangement 

- 30/6- 3/7 - Sommerleir i Langesund (Grenland JJ) 
- 7-10/7 - Sommerleir i Risør (Romerike/Risør JJ) 
- Oppstart konkurransetilbud august/september i Sarpsborg 
- 21/10-23/10 - Jubileumsleir i Trondheim Ju Jitsu klubb 

 
Aktivitetsbistand til større arrangement som favner over flere klubber i 
seksjonen. Tildeling til leir i Sarpsborg, Risør og Grenland á 20k. Resterende 
holdes igjen for arrangement etter sommeren. 
 
Vedtaksforslag 11/22 
Alle arrangement av seksjonens klubber kan føres inn på terminlisten/sportdata. 
Seksjonen tildeler 20 000 kr til Grenland JJ, Risør JJ (over) og leir i Sarpsborg som 
var i vinter.  
Stønad for arrangement til nevnte leire utbetales fra aktivitetsbudsjettet for 
2022. Seksjonen ber om en rapport med overordna økonomisk styring.  
 
 

JUS 12/22 Forberedelser til forbundsting 2022 
Se foreslått seksjonsberetning 2021-2022. 
Valgkomite må settes. 
 
Vedtaksforslag 12/22 
Seksjonsberetning godkjennes. Valgkomiteens innstilling til styret i kommende 
tingperiode 2022-2024 samt ny valgkomite bli lagt til på senere tidspunkt. 
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 Seksjonen fortsetter arbeidet med å finne kandidater til valgkomiteen, og vedtar 
å gjøre dette vedtaket per e-post.  
 

JUS 13/22 Inkludering av BJJ-grener 
Innkommet forslag til forbundstinget vedr. BJJ. 
Dette ligger iflg konstituert GS innenfor jujutsuseksjonens mandat å behandle. 
Det er også uklart hvorvidt forslagsstiller har mulighet/rett til å stille sak til 
tinget, men dette kan omgås ved behandling i seksjonen som har mandat for 
sporten BJJ/jiujitsu/newaza/jujutsu. 
 
Det er krav til antall medlemmer for å opprette egne komiteer o.l. og må/bør 
behandles nøye også m.t.p. mandat o.l. 
 
BJJ/jiujitsu (gi) er for så vidt allerede en del av vårt konkurranseregime 
(JJIF/JJEU) og vi bør fortrinnsvis få til nærmere samarbeid her. 
 
Vedtaksforslag 13/22 
Seksjonsstyret ber neste seksjonsstyre utrede muligheten for egen BJJ-komite 
evt. et BJJ-råd for å komme på banen med seksjonens BJJ klubber. 
  
Eventuelt 
Få påmeldte til forbundstinget.  
 
 

 Neste styremøte lørdag 11. juni kl. 11.00-12.00 utgår, og blir erstattet  
med e-postkorrespondanse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Olav Jensen                                                     Kari Anne Thorsen                    
 
 
 
 
Christoffer Meisingset Forsberg                           Unni Stangnes 
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