
Protokoll – STYREMØTE  
JUJUTSU seksjonen – NR. 10 – ÅR 2006/2008 

 
STED: Ullevål Stadion, Oslo 
DATO/ÅR: Fredag 18.januar kl.18.00-20.30 
  Lørdag 19. januar kl.09.00-12.30 
 
DELTAKERE:   
   
 Åshild Stenevik Styreleder  
 Morten Holdahl Nestleder 
 Elizabeth Diaz Styremedlem 
meldt forfall Frank Flatås Styremedlem  
meldt forfall Marius S. Tvinnereim Styremedlem  
referent Anne Søvik 1. varamedlem  
meldt forfall Kjetil Borhaug 2. varamedlem  
 Kurt-Jarle Niltveit Sportskonsulent (region øst.) 
 
 

JJS SAK 069 GODKJENNE SAKLISTE 

   Innkalling og saksliste godkjent. 
      

JJS SAK 070 POST/ORIENTERING 

Helgen 7. -8. desember var det Stilartsledermøte. Fra Seksjonen deltok 
Anne og Åshild. Det var ingen stilartsledere for jujutsu tilstede.  
(Merk: det er kun reg. en stil under jujutsu: JJN).  
Åshild og Anne informerte om at dette var en positiv opplevelse og et 
sted for relasjonsbygging. Anbefaler at øvrige styremedlemmer deltar 
på disse møtene ved senere anledninger. 

   
 

JJS SAK 071 ØKONOMI 

   Gjennomgang av regnskap for 2007.  
Regnskaper er ikke avsluttet for 2007. Dette vil bli satt opp til sak på 
neste styremøte. 

    
 
JJS SAK 072  ENDRING AV KONKURRANSEAVGIFT 

 På fellesmøtet i august ble det foreslått å innbake konkurranselisensen i 
seksjonsavgiften for å få en enklere lisensstruktur.  

Forbundsstyret ber oss ta stilling til om vi ønsker at dette innbakes?  
Minner her om vedtak 45 "Vi ønsker å fjerne kravet om 
konkurranselisens for de som er med i lavterskelkonkurranse. Vi vil 
beholde dagens konkurranselisens for NM og NO." 

Vedtak JJ 47: Seksjonsstyret ønsker å beholde konkurranselisensen slik den er i dag, 
 men ved lavterskelstevner holder vi lisensfri.  
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JJS SAK 073  BUDSJETT 2008 

 Budsjettet ble gjennomgått. Det gjøres endringer på konto nr. 3940 
stevne lisenser fight endres til kr.250,- og kr.350,- pr duo par. Dette er 
det samme som vi har i dag.  

Overskuddet som oppstår pga. denne regnefeilen overføres til konto nr. 
7141 styremøter.   

 

JJS SAK 074 OPPFØLGINGSSAKER 

Ledermøte –  sak 064 
Referat og presentasjoner er sendt ut som brevpost til alle 
medlemsklubber. Disse er også lagt ut på NKFs hjemmesider. 
 
Teknisk komitee -  vedtak 046 

Følgende har sagt seg villig.  
Hilde Lomundal – Sentrum Ju Jitsu Klubb 
Lasse Bråthe – Sentrum Kampsport Senter  
Trond Søvik – Bjørndal IF 
 
Leder er ikke utpekt.  
 
Info fra Trond om at det ikke er gjort noe i komiteen ennå, men at de 
regner med om å komme i gang i løpet av februar-08 
 
Teknisk arbeidsgruppe – vedtak 43:  
Mail er sendt til Teknisk komité forespurt dem om være med og være 
pådriver for denne arbeidsgruppen. Ref. vedtak 44 er Lasse bedt om å ta 
et særlig ansvar.  
 
Det er sendt mail til de øvrige medlemmene med påminnelse om 
deltakelse i gruppen. Presentasjonen og referat var vedlagt mail.  
 
Håvard Nitter fra Stavanger JJK har tatt permisjon fra gruppen. 
 
Møte med SK – sak 65 
Anne fikk i oppgave å prøve å skaffe stevnereglementet til NTN.  
 
NTN har ikke spesifikke stevnereglement, men etter samtaler med 
gruppen har Anne skrevet ned punkter som skal taes opp med JJSs 
stevnekomitéen. 
 
Morten får i oppgave å nedskrive punktene vi diskuterte på møtet og 

 vedlegge referatet. Disse punktene blir tatt opp med stevnekomiteen på 
 et snarlig møte. 

 
Ansvar:  Morten får i oppgave å innkalle til et snarlig møte med stevnekomiteen. 

 
Det er avsatt penger i budsjett til møter for overstående komiteer. 
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Stevner – sak 66 
Raik har utarbeidet forslag til forenklet konkurransereglement og dette 
er sendt til DK. Morten har ansvar for å følge opp dette.  
Det er ønske om å bruke dette reglementet under Jujutsu Helgen i 
Bergen 18. – 20. april. Info om i så fall sendes ut om kort tid. 
 
Følgende stevner ble satt opp på forrige møte:  
Søndag 20. april Jujutsu Cup stevne 1, Bergen (Arr.og dato bekreftet) 
Lørdag 7. juni Norway Open, Sarpsborg (Arr. bekreftet, dato ikke 
bekreftet) 
Lørdag 5. juli Jujutsu Cup 2 (ikke bekreftet) 
Lørdag 15. november NM i Trondheim (Arr. og dato bekreftet) 
 
Jujutsu-helg 18. – 20. april er under arbeid. Timeplanen er ikke ferdig 
enda men info om helgen er sendt til klubbene i Region Vest. Raik er 
invitert som en av de to instruktørene. Hall er allerede booket, 
Laksevåghallen, via NKFs sportskonsulent region vest 
 

Ansvar: Morten følger opp dommerkomiteen og innkaller dem til et snarlig tlf. 
møte. 
 
JJ klubber utenfor seksjonen – sak 68 
Marius fikk ansvar for å prøve å kartlegge rundt klubber som ikke er 
med i seksjonen.  
 

Ansvar:  Marius følger opp dette. 

 

JJS SAK 075 TING 2008 

   Lørdag 31. mai er det Seksjonsmøte på Gardermoen. 
       
   Valgkomiteen består av følgende:  
   Leder: Solveig Engbakk 
   Medlem: Tore Bigseth 
   Medlem: Heidi Rønne 
   Vara: Hans Petter Skolsegg.  
 
Ansvar:  Åshild minner komiteen om deres arbeidsoppgaver. 
 

 Følgende må utarbeides.  
 - Årsberetning 

   - Kort årsberetning fra komiteene.  
   - kort versjon av referatet fra Ledermøtet i oktober.  

- Budsjett for 2008 og 2009 (forslag å bruke allerede utarbeidet 
budsjett) 

   - Ønsker vi andre foredrag/presentasjoner? 
 

Ansvar: Morten forespør Rune Henriksen om han kan holde et lite innlegg på 
seksjonsmøtet.  
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   Følgende oppgaver må dekkes og personer må forespørres:  
Ansvar:  Dirigent Tore Bigseth forespørres av Åshild. 
   Referenter, 2 stk. 
   Tellekorps, 2. stk (Kan forespørres på tinget) 

Inviterte gjester, for eksempel Landslagstrener for info. om Landslagets 
aktiviteter.  

 
JJS SAK 076  EVENTUELT 

    
Ansvar: Ringerunde vår 2008.  Elizabeth utarbeider spørsmål som i hovedsak er 

oppfølging spørsmål i forhold til svar fra sist ringerunde. Dette settes 
også opp et punkt hvor vi nevner at det er seksjonsting 31.mai og 
forbundsting 1.juni. på Gardermoen. Det informeres om 
reiseutgiftordeling. Forespør om klubben har tenkt seg dit. 

  
   

Endring av stevnereglementet.  
 

 S.6 §2.1 pnkt.2.1.2 Administrasjonen (sentralt/regionalt) skal: avsnitt 6-
utarbeide invitasjoner, herunder også til eventuelle æresmedlemmer, 
styreleder/styret, sponsorer og andre gjester. 

 Dette er oppgaver som seksjonen og arrangørklubb ønsker å ta ansvar 
for. 

 
Ansvar: Anne forhører seg med Generalsekretæren om framgangsmåten for en 

slik endring.  
 
Etterskrift;  Fra forbundsstyremøte 13.-14. august 2004; 

Adm. redegjorde for konsekvenser ved tingvedtatt stevnereglement 
hvor adm. ble tillagt nye oppgaver i.f.t. tidligere, jmf. §2.1.1. i 
reglementet. Overtid/avspasering vil ha en kostnadsside som adm. 
redegjorde for. Styret fattet følgende; 
VEDTAK 04  
Merkostnader i.f.m. stevnereglementets §2.1.1 skal ikke belastes 
fellesdriften men den avd./seksjon som genererer kostnaden. På denne 
bakgrunn skal seksjonene stå fritt til å avtale med adm. hvorvidt 
arbeidet skal utføres på annen måte enn via adm. 

 
 
 Søknad fra Tønsberg JJK om støtte til leir.  
 Denne søknaden kom inn mellom to søknadsperioder. Vi forholder oss 

til satte søknadsfrister som er 20.mai 2008 hvor denne søknaden vil bli 
behandlet. 

 
 Søknadsfrister for tilskudd 2008 er 20. mai og 20 august. 
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