
Protokoll 
– STYREMØTE I JJ-FORBUNDET – NR. 1– 2002/2004 

 
STED:       Oslo 
DATO:      13 – 15 september 2002 
TILSTEDE:  Anne Søvik   Leder 
   Uwe Kubosch    Nest leder 
   Heidi Rønne    Styrermedlem 
   Johannes Ibel    Styremedlem 

Solveig Engbakk  1. varamedlem 
    
Meldt fravær  Tore Bigseth    Styremedlem 

Dag Henning Johannsen 2.varamedlem  
   Ketil Inderberg  Landsalgstrener 
 
JJS SAK 01-01-02 Godkjenne saksliste og innkalling.   
   Godkjent 
 
JJS SAK 02-01-02 Økonomi / innsparingstiltak fra NIF 

Rapporter gjennomgått og funnet ok.  Landslagets økonomi 
også OK, men gjenspeiler liten aktivitet. 

Vedtak 01-01 Budsjettpost Tilskudd (til klubber) på kr. 70.000,- ble redusert 
med kr. 16.908,- som en følge av innstrammingstiltak fra NIF. 

Ansvarlig Anne Søvik 
 
JJS SAK 03-01-02 NM 
   Dommerkurs 

Arrangementskontrakten ble gjennomgått. En del endringer ble 
utført, disse må godkjennes av adm. Da kontrakten er en 
standardontrakt for NKF vil seksjonstyret vil se gjennom 
fingrene på punkter i kontrakten som vil være åpenbart 
urimelige og vanskelige å gjennomføre for arrangøren.  

Ansvarlig  Anne Søvik 
Østlandske kampsportkretser vil arrangere dommerkurs i 
forbindelse med NM. Det undersøkes om NM kan flyttes til 
søndag, slik at dommerkurset kan arrangeres på lørdag. 

Ansvarlig  Anne Søvik 
Vedtak 01-02  Stevneleder – Heidi Rønne.  

Uwe Kubosh utformer forslag til retningslinjer for utdeling av 
NM titler. 
HP blir stevnedommer og sponses til Swedish Open for å delta 
som dommer der. 

 
JJS SAK 04-01-02 Landslaget / rapport fra landslagstrener  

Vi begynte møtet med informasjon fra Dag om toppidrett. Dag 
sitt budskap var at jujutsu sekjsonen må snarest utforme vår 
målsetting med toppidrett. 
Mål -> Krav -> Innsats 
 



Landslagstrener har sendt inn de etterlyste rapporter.  
Samarbeidet med KI har ikke fungert tilfredstillende, da han 
har vært utilgjengelig for styre og administrasjon i lengre tid.  
KI vil fortsette som landslagstrener den resterende 
kontraktstiden, men må sørge for å gjøre seg tilgjengelig både 
på telefon og mail.  Rapporter må for fremtiden leveres innen 
tidsfristen. KI informeres om dette. 

Ansvarlig  Heidi Rønne 
 
Vedtak 01-03 Stillingen som landslagstrener/sjef utlyses når KI’s kontrakt 

utløper. Utlysningen legges ut på nettet og sendes ut med 
infopakken til seksjonen. 

Ansvarlig Anne Søvik 
 
JJS SAK 05-01-02 Kontrakter 

Kontrakt til landslagstrener/utøverkontrakt 
Adm har utformet nye kontrakter til trener og utøvere. Disse 
ble gjennomgått og godkjent uten tilføyelser. KI og utøverne 
må signere disse snarest. 

Ansvar   Anne Søvik 
 
JJS SAK 06-01-02 Tilskuddsordningen/ søknad fra Midt Troms 

Ninjutsuklubb  
Tre klubber har sendt inn søknader etter at fristen har gått ut.  

Vedtak 01-04 Aikikan og Grimstad JJK får tildelt 5000,- hver. Midt troms 
Ninjutsu vil få tildelt samme beløp under den forutsetning av at 
de er medlemmer av kampsportforbundet, og sender inn riktig 
søknad, samt budsjett og rapportskjema.  

Ansvar Anne Søvik 
 
JJS SAK 07-01-02 Arbeidsoppgaver i styret 

Sponsorutvalg  Tore Bigseth 
Økonomiansv  Tore Bigseth 
Breddeidrett  Anne Søvik, Tore Bigseth, Johannes Ibel 
Trenerkontakt LL Heidi Rønne 
Utøverkontakt LL Solveig Engbakk 
Konkurranse  Solveig Engbakk  
Stevner  Heidi Rønne 
Terminlisten  Heidi Rønne/Unni Stangnes 
Dømming  Uwe Kubosh 

 
JJS SAK 08-01-02 Møteplan 
   Anne lager forslag til møteplan. Neste styremøte 25.-26. okt. 
 
JJS SAK 09-01-02 Komiteer og utvalg  

Dommerkomite nedsatt. Foreløpige medlemmer er Uwe 
Kubosh, Thom Johansen og Hans Petter Skolsegg. 
Komiteen skal bl.a arbeide med følgende: 
Utferdige retningslinjer 
Kurs 



Håndbok 
Utdanningsmateriell 
Kursbeviser 
m.m 

Vedtak 01-05 Uwe lager forslag til retningslinjer for dommere som 
fremlegges komiteen. 

 
 Arrangementskomité 
 Nedsettes ad-hoc (ved behov) 
 
 Pga tidspress ble ikke helt ferdige med denne saken, og den 

utsettes derfor til neste styremøte. Vi må bl.a nedsette en 
graderingskomite m.m. 

 
JJS SAK 10-01-02 Breddeidrett  

Styret ønsker å satse mer på breddeidrett. Breddeidrettsplan og 
retningslinger for utdeling av tilskudd må utvikles. Dette gjøres 
på neste styremøte.  

 
JJS SAK 11-01-02 Handlingsplan 4 punkt. 
   Utsettes til neste styremøte. 
 
JJS SAK 12-01-02 Eventuelt. 
   Sponsor – fått tilbud fra Fighter, avventer tilbud fra Adidas. 
    

Infopakken – Kontaktpersoner til klubbene ble fordelt.. 
Ansvar   Anne Søvik oppdaterer infopakken. 

 
Internasjonalt forum - Trond Berg vil delta på vårt neste 
styremøte for å informere om internasjonalt forum om dette er 
ønskelig for oss. 
 
Newsletter – Sigrun forespørres om hun kan tenke seg å levere 
reportasjer til jj sidene på nettet. 

Ansvar   Solveig Engbakk 
 
 

 
  
 
 
Trondheim 17.09.02 
Heidi Rønne 
refernt 


	JJS SAK 05-01-02Kontrakter
	Kontrakt til landslagstrener/utøverkontrakt

