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SAKSLISTE – STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 3 –  ÅR 2009/2010 

 
 
STED: Telefonmøte 
DATO/ÅR:  Onsdag 15. oktober kl. 20.30 – 21.30 
 
DELTAKERE:    
 Åshild Stenevik Styreleder Deltatt 

 Eva Andersson Nestleder Deltatt 

 Bernt Dahl Styremedlem  Meldt avbud 

 Kim Taraldsen Styremedlem  Deltatt 

 Terje Kårstad Styremedlem  Deltatt 

 Anne Søvik 1. varamedlem Deltatt 

 Torgeir Fredly 2. varamedlem Meldt avbud 

 Kurt Jarle Niltveit Sportskonsulent NKF Meldt avbud 

     
 

JJS SAK 19 GODKJENNE SAKLISTE 

 

JJS SAK 20 VM I MALMÖ 

Hans Petter Skolsegg reiser som dommer under VM i Malmö. Dette er allerede 
tatt med i budsjettet. Reise og opphold dekkes ut i fra dette av seksjonen.  

    
Seksjonen har mottatt forespørsel fra Heidi Rønne, leder for Stevnekomiteen 
(SK), om de er mulig å få dekket reise og opphold for en person fra SK. 
Bakgrunnen for søknaden er å se og lære hvordan VM blir organisert.  
 

Vedtak JJ 04: Seksjonen vedtar at et medlem fra Stevnekomiteen kan få dekket reise og 

opphold for å delta som representant under VM 2008 i Malmö.  

 

JJS SAK 21 PROSJEKT – NKF HJEMMESIDE 

Ref. mail fra Helle er det ønske at en person fra hver seksjon deltar på prosjektet 
for å utvikle ny hjemmeside for NKF.  
Heidi Rønne blir foreslått som en god kandidat da hun allerede har god 
kjennskap til denne siden.  

 
Ansvar :  Eva forespør Heidi Rønne om hun kan delta i dette prosjektet.  

 

JJS SAK 22 LEDERMØTE 25. – 26. OKTOBER 

Invitasjon med program er sendt ut.  
Møtet blir på Rica Helsfyr.  
Møtet starer lørdag kl. 1200.  
 

Ansvar:  Anne får ansvar for det praktiske rundt hotellet. Hun avtaler med Helle og får 

skaffet navneskilt, oppdatert deltakerliste, jj-hefter, banners og annet 

reklamemateriell som bør legges fram før møtet.   

 

Ansvar: Eva er møteleder. 
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   Styret avtaler å møte mellom kl. 09 -10 på hotellet.  
   Det vil bli avhold kort oppsummeringsmøte etter lunsj på søndagen.  
 

Det ble noe diskusjon rundt spørsmålene for gruppearbeid og fremlegging av 
disse. Det ble foreslått at det er en mer forklarende innledning før spørsmålene. 
Kim og Åshild tar en diskusjon rundt hvordan dette kan leges frem før møtet på 
lørdagen.  
 
Det er ønske å ha minst 2 spørsmål i hvert oppgave.  
Rekkefølge på oppgavene:  
1. Hva skal til for at du/din klubb vil komme på treningssamlinger?  

2. Hvordan kan samarbeidet mellom seksjonen og klubbene forbedres? 

3. Hvordan kan man øke engasjement for klubb- og seksjonsarbeide? 

4. Hva skal til for at du/din klubb vil komme på konkurranser? 

5. Skal det jobbes videre for å få et felles pensum? (Søndag etter tek.arb.) 

6. Hva gjør dere for å ha fokus på etikk i klubben? 

 
Det må skrives referat for møtet. Det forslås å spørre Torgeir eller Bengt om å 
gjøre dette.  

    
   Oppdeling i grupper gjøres lørdag morgen når endelig deltakerliste er klar.  

 
 

JJS SAK 23  EVENTUELT 
    Ingen saker.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 21.25 
 
Referent:  
Åshild Stenevik 


