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PROTOKOLL – STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 2 –  ÅR 2009/2010 

 
 
STED:  Quality Airport Gardermoen Hotell 
DATO/ÅR:  Lørdag 13. september kl. 12.40 – 15.30 
 
DELTAKERE:    
 Åshild Stenevik Styreleder   Tilstede 

 Eva Andersson Nestleder  Tilstede 

 Bernt Dahl Styremedlem Tilstede 

 Kim Taraldsen Styremedlem Meldt avbud 

 Terje Kårstad Styremedlem Tilstede 

 Anne Søvik 1. varamedlem Tilstede 

 Torgeir Fredly 2. varamedlem  Meldt avbud 

     

 

JJS SAK 12 GODKJENNE SAKLISTE 

Ingen bemerkninger 

 

JJS SAK 13 ØKONOMI 

Styreleder informerte om at alle klubber har fått utbetalt de penger som er 
innvilget til dem. 
  
Utover det så er det ikke noe nytt å informere om. 

   

JJS SAK 14 POST/ORIENTERING 

Styreleder gav en kort informasjonsoppsummering fra deler av NKF styremøte, 
12 og 13. september.  

• Ny forsikringsordning blir vurdert av forbundet. 

• Det er inngått avtale med Idrettsreiser.no for tilbud på idrettsreiser. 
 

Det ble stilte spørsmål om hvordan personvernet blir i varetatt med det nye 
medlemsregistreringssystemet. Styreleder vil ta opp spørsmålet om personvern 
og innsynsrettigheter med rette vedkommende. 

 

JJS SAK 15 OPPFØLGINGSSAKER 

Ref Sak 05 Ansvarsfordeling:  
Terje Kårstad har sagt ja til å påta seg oppgaven som økonomiansvarlig i JJ 
styret for inneværende periode.   
 
 
Ref Sak 06 Komiteer:  
Terje Rød har sagt ja til å være medlem i dommerkomiteen. 
 
Heidi Rønne er ført opp som WEB kontakt for Jujutsu seksjonen. 
 
Linda i Arendal blir forespurt om hun kan tenke seg å være medlem av 
stevnekomiteen. 
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Aktuelle personer i Stavanger blir forespurt om de kan være medlem av 
stevnekomiteen. 
 
Styreleder ønsker innspill og forslag om eventuell andre som kan bli medlem i 
stevnekomiteen. Spørsmålet blir tatt opp på ledermøtet i oktober, og det blir i 
tillegg lagt ut på internett. 
 
Stevnekomiteen og Administrasjonen bør jobbe mer sammen. 
 
Ref Sak 09 Norway open:  

   Intet nytt å fortelle. 
  

Ref Sak 10 Møteplan:  
Styremøte 25. oktober kl 09:00 – 11:00, Rica Helsfyr. 
Ledermøte 25. – 26. oktober fra kl 12:00, Rica Helsfyr. 
Styremøte 19. november kl 20:00, Telefonmøte. 
 
Styreleder setter opp en møteplan for resten av perioden. 
 

JJS SAK 16 LEDERMØTE FOR JUJUTSU 

Nytt ledermøte for jujutsu vil bli avhold helgen 25. – 26. oktober.  
Møtet vil avholdes på Rica Helsfyr, Oslo. Det er reservert for 40 personer på 
hotellet. 
 
Det ble opplyst om at en første invitasjon er sendt ut til alle klubbene.  
Det er også sendt melding, via Trond Søvik, til teknisk arbeidsgruppe med 
oppfordring om at de stiller på møtet og at det er forventet at de presenterer sitt 
arbeid på møtet. Det ble videre opplyst om at det er gjennomført ett teknisk 
arbeidsmøte. Felles graderingspensum blir presentert på ledermøte i oktober. 
 
Innspillet fra Raik vedrørende innføring av et enklere konkurranse system for 
barn og ungdom ble diskutert. Alle var enige om at dette var et meget godt 
forslag, men at det kan ikke avholdes NM for barn under 12 år. Styreleder gir 
tilbakemelding til Raik om dette og ber om at forslaget blir presentert på 
ledermøtet i oktober, av enten Raik, Kim eller av seksjonen. 
 
Øvrige tema på ledermøtet ble avtalt å være:  
- Informasjon fra administrasjonen, med tid for spørsmål. 
- Informasjon om medlemsregistreringssystemet, med tid for spørsmål. 
- Diskusjon (gruppearbeide) med utgangspunkt i følgende spørsmål 

(formulering må vurderes og presiseres) med oppsummering (plenum): 
o Skal det jobbes videre for å få et felles pensum? 
o Hva skal til for at du/din klubb vil komme på treningssamlinger? 
o Hvordan kan samarbeidet mellom seksjonen og klubbene forbedres? 
o Hvordan kan man øke engasjement for klubb- og seksjonsarbeide? 
o Hva skal til for at du/din klubb vil komme på konkurranser? 
o Hva gjør dere for å ha fokus på etikk i klubben? (”reserve” spørsmål) 

 

Planlegging av møtet:  
- Vi bør ha en møteleder – Styreleder spør Tore Bigseth om han kan være 

møteleder, hvis ikke så kan Eva være det. 
- Utarbeide program og sende ut endelig invitasjon vil bli utført av styreleder. 
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- Vei beskrivelse til å finne frem til hotellet sendes ut sammen med 
invitasjonen. 

- Gjennomføre en ringerunde til alle klubber for å få representanter fra så 
mange klubber som mulig til å komme til ledermøtet, styreleder fordeler 
klubbene på alle i styret. 

- Anne vil være kontaktperson overfor hotellet, og ansvarlig for 
påmeldingslister og registrering ved ankomst. Helle og Kurt kan med stor 
sannsynlig være behjelpelig med denne jobben. 

- Gruppeinndeling på 5-6 personer blir gjort etter påmelding. Det skal utsees 
en person til å presentere konklusjonene og en person til å skrive referat fra 
gruppearbeidet. Slik at alle konklusjoner kan oppsummeres etter møtet. 

 
 

JJS SAK 17 STEVNER I 2009 

 
Følgende stevner har blitt gjennomført/er planlagt i 2008 og 2009:  
20. april 08  Ju Jutsu helg med RM 1 i Bergen med dommerkurs. 

   14. juni 08 Norway Open i Sarpsborg. 
   29. juni 08 RM 2 i Oslo – avlyst pga for få påmeldte 
   15. november 08 NM i Trondheim 
   07. mars 09 Norway Open i Oslo 
    

Spørsmålet om hvor mange og hvilke typer stevner som skal avholdes i 2009 ble 
diskutert. Det ble konkludert med at for å få opp deltakelsen i konkurranser, så 
må klubbene bli mer involvert og engasjert til å både legge tilrette treningen for 
medlemmene og ha et ønske om å arrangere stevner. Antall stevner som skal 
arrangeres utsettes til etter at dette spørsmålet er tatt opp på ledermøtet i oktober. 
Videre planlegging av stevner blir derved gjort etter ledermøtet. 

 
 

JJS SAK 18  EVENTUELT 
Ingen saker ble tatt opp. 

 
 
 
Møte avsluttes ca. kl. 15:30.  
Referent: Eva Andersson 


