
Protokoll 
– STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN – NR. 02– 2004/2006 

       
STED:       Ullevål  
DATO:      19. september 2004, kl. 10-17 
 
TIL STEDE:   Solveig Engbakk  Leder 
   Lasse Hammersland   Nestleder 
   Anne Sofie Skaufel  Styremedlem 

Geir Gilje   Styremedlem 
Dag-Henning Johannesen 1. Varemedlem 
Morten Holdahl  2. Varamedlem 

    
Hans Petter Skolsegg  Tilstede for informasjon om 

       Internasjonalt arbeid 1300-1330.
    

Meldt frafall:    Terje Rød 
  
 
JJS SAK 12.02.04 Godkjenne saksliste og innkalling. 
   Saksliste og innkalling godkjent 
 
JJS SAK 13.02.04 Økonomi 

Det ble gått gjennom hva vi har budsjettert med å bruke penger 
på resten av året. Hvor mye vi kan bruke er usikkert, da 
forbundsstyret enda ikke har behandlet jujutsus søknad om 
ekstraordinært tilskudd, sendt i april. En prognose for resten av 
2004, samt et forslag til budsjett for 2005 utvikles. 
 

Ansvar:        Geir  
 
    
JJS SAK 14.02.04 Internasjonal dommer 

 
Vedtak 02.15 Hans Petter Skolsegg vil få utbetalt inntil 8.000,- for å dekke 

deler av utgiftene han har hatt ved kurs for å bli internasjonal 
dommer.  

 
   Solveig erklærte seg inhabil. 
 
Ansvar:  Geir sender en mail til Robert hvor han viser til dette vedtaket 

om å betale ut pengene. 
 
 
JJS SAK 15.02.04 Komiteer 

Thom Johansen takket nei til å fortsette i dommerkomiteen, og 
Hans Petter Skolsegg takket nei til å være leder av teknisk 
komité. Lederne av de respektive komiteer har foreslått 
medlemmer, og disse er godkjent av styret. Angående 



graderingskomiteen har Rune Henrichsen takket ja til å være 
leder, andre medlemmer vil bli godkjent via epost senere.  

 
Vedtak 02.16  Dommerkomiteen skal bestå av: 

Leder: Hans Petter Skolsegg (Romerike jujutsu klubb) 
Medlem: Eirik Aarek (Sentrum Jujutsu Bergen)   
Medlem: Kjartan Richard Gifford (Kristiansand jujutsuklubb).  
 
Teknisk komité skal bestå av:  
Leder: Jan Erik Karlsen (Sentrum Kampsportsenter) 
Medlem: Hans Petter Skolsegg  (Romerike JJK) 
Medlem: Lasse Bråthe (Sentrum Kampsportsenter) 
 
Arrangements komiteen skal bestå av:  
Leder :Terje Rød (Sentrum kampsportsenter) 
Medlem: Knut Harefallet (Sentrum kampsportsenter) 
Medlem: Heidi Rønne (Trondheim jujutsu klubb) 
Medlem: Unni Stangnes (Trondheim jujutsu klubb)  
 

 
 
JJS SAK 16.02.04 NM 

Vi har foreløpig litt lite informasjon om arrangementet, men 
vår arrangementskomité vil ta ansvaret med å følge opp. Leder 
av arrangementskomiteen er imdlertid på reise. 
Dommerkomiteen vil se på kampoppsett.  

 
Vedtak 02.17 Heidi Rønne bes om å være vår stevneleder.  
    
Ansvar:  Solveig kontakter Heidi. 
 
 
JJS SAK 17.02.04 Overtrekksdresser 
 
Vedtak 02.18  Vi ønsker å bruke dresser fra Fightersport. Deler av kostnadene 

vil bli dekket av sponsing fra Fightersport og resten vil bli 
dekket av jujutsuseksjonen. 

 
Ansvar: Solveig gir beskjed til Raik og Robert  
 
 
JJS SAK 18.02.04     Søknad om tilskudd fra Trondheim JJK 

Søknad er sendt om NIP midler pålydende 10.000,-. Vi vil 
følge opp dette og vil høre med Ante når vi kan forvente  
svar på søknaden. 

 
Ansvar:  Lasse  
 
Ansvar:   Morten informerer TJJK om sakens tilstand. 
 



 
JJS SAK 19.02.04 Registrering av kurslærere 

Styret er usikre på hva som er tenkt i denne forbindelse, og vi 
har behov for mer informasjon fra Ante.  

 
Ansvar:  Morten tar kontakt med Ante. 
 
 
JJS SAK 20.02.04 Planlegging av fremtidig aktivitet 

 
Internasjonalt arbeid 
Hans Petter Skolsegg informerte rundt internasjonalt arbeid. 
Han informerte også rundt det uformelle nordiske samarbeidet 
kalt Nordisk JJ Forbund, og ba om mandat til å gjenoppta og 
videreføre arbeidet i dette samarbeidsorganet. 
Vårt formål med det internasjonale arbeid er først og fremst for 
å oppnå noe for våre konkurranseutøvere på alle plan. 
Imidlertid har jujutsuseksjonen et svært stramt budsjett, og vi 
har svært lite penger å bruke til internasjonal representasjon, 
annet enn ved utøvere, landslagstrener og dommere. Vi vil 
derfor i den nærmeste tiden fokusere mest på et bredere nordisk 
samarbeid, da vi ser at dette kan gi oss en rekke fordeler, samt 
at det kan gjøres relativt kostnadsfritt. Hans Petter vil også søke 
å bruke sitt etablerte kontaktnett internasjonalt for å være med å 
påvirke reglene som utarbeides, og hvor stevner og 
dommerkurs legges. Vi ønsker også å bekjentgjøre oss med 
saker som skal opp på internasjonale kongresser, slik at vi har 
oversikt over hva som rører seg.  

 
Vedtak 02.19 Hans Petter har styrets støtte til å fortsette arbeidet i Nordisk 

Jujutsu Forbund. 
 
Vedtak 02.20 Hans Petter vil i samarbeid med styrets leder utarbeide et 

forslag til målsetninger for internasjonalt arbeid. Dette skal 
godkjennes av styret. 

 
 
   Møteplan 
   Møteplan for det meste av styreperioden ble utarbeidet. 
 
Vedtak 02.21  Styremøter vil avholdes: 
   30. oktober  
   22. januar 05  
   12. mars 05  

29. mai 2005 
   27. august 05  
   01. oktober 05  
    

Det vil også avholdes et møte 3. oktober møte med Raik. 
    



 
Stevner 
Seksjonen ønsker at 3 NC-stevner pluss NM avholdes til neste 
år i regi av seksjonen. Dette er forutsatt at Sentrum 
Kampsportsenter ønsker at deres årlige stevne skal få NC-
status.  Romerike JJK har sagt ja til å låne ut sine lokaler til 
dommerkur, leir og stevne i høst, men kan ikke stille med folk.  
 

Vedtak 02.22  4-5 november dommerkurs med treningsleir og NC-stevne hos 
Romerike JJK, seksjonen påtar seg arrangementet i sin helhet, 
og arrangementskomité og dommerkomité vil være sentrale. 

 26. februar 05 NC stevne 1 
NC- stevne i regi av Sentrum Kampsportsenter i juli (eksakt 
dato foreløpig ikke kjent) 
5-6 november NM 2005 
   

Ansvar:  Terje Rød forespør Sentrum Kampsportsenter og informerer 
AK. 

 
Ansvar:    Solveig informerer administrasjonen, samt dommerkomiteen. 
 
Ansvar:   Geir Gilje kontakter Romerike JJK.  
 
    
   Web 
   Styret ønsker å oppdatere jujutsus sider på kampsport.no. 
 
Vedtak 02.23 En arbeidsgruppe med Solveig og Anne Sofie opprettes. De kan 

inkludere flere personer hvis ønskelig. 
 
 
   Målsetninger og tiltak 

Seksjonsstyret har påbegynt arbeidet med å utvikle en plan for 
det videre styrearbeidet, og hva vi ønsker å oppnå. 
Hovedmålsetning for styreperioden vil være å øke antall 
medlermmer for slik å oppnå: 

• Bedre økonomi for seksjon og klubber 
• ”Stordrifts fordeler” – like mye penger til 

administrasjon, men mer til aktivitet 
• Større handlefrihet 
• Bedre kvalitet 
• Bedre vår anseelse/gjennomslagskraft i forbundet 
• Gjøre jujutsu mer kjent 
• Få flere potensielle konkurranseutøvere 

Styret mener også at dette er en målsetning som vil komme alle 
klubber til gode. En rekke delmål og tiltak for å oppnå denne 
målsetningen er også identifisert. Arbeidet med noen av 
tiltakene vil bli påbegynt umiddelbart. 

 



Vedtak 02.24 Styrets fremste målsetning i denne perioden vil være å øke 
antall medlemmer i jujutsuseksjonen med 20 %.    

 
Vedtak 02.25 Det opprettes et barne-og ungdomsprosjekt. 

Dette prosjektet skal søke å få utnyttet NIP-midler til å kunne 
utføre en rekke tiltak rettet mot barn og unge. Det vil utredes 
hvordan dette best kan gjøres. Lasse Hammersland vil lede 
dette arbeidet fra seksjonsstyrets side, og vil også forespørre 
Lasse Braathe. Disse har mulighet til å inkludere flere personer 
hvis ønskelig. 
 

Ansvar:   Lasse forespør Lasse B. 
 

 
Vedtak 02.26 Det opprettes et kvinneprosjekt. 

Dette prosjektet skal søke å få utnyttet NIP-midler til å kunne 
utføre en rekke tiltak rettet mot kvinner. Det vil utredes 
hvordan dette best kan gjøres. Solveig og Anne Sofie vil ha 
ansvar for arbeidet, og kan inkludere flere hvis ønskelig. 
  
 
 

JJS SAK 21.02.04 Eventuelt 
 

     
 
 
 
Oslo  19.09.04 
Anne Sofie Skaufel 
 


