
Protokoll 
– STYREMØTE I JJ-FORBUNDET – NR. 4– 2002/2004 

 
STED:       Oslo Ullevål   
 
DATO:      31. januar - 1. februar 2003 
 
TID:   Fredag kl. 18.00–22.00, lørdag kl. 9.00–15.00 
 
TIL STEDE:  Anne Søvik   Leder 

   Uwe Kubosch    Nestleder (Referent) 

   Heidi Rønne    Styremedlem 

   Tore Bigseth    Styremedlem 

Solveig Engbakk              1. varamedlem  

Meldt forfall:  Johannes Ibel   Styremedlem 

 
JJS SAK 23-04-03  Godkjenne saksliste og innkalling. 

Godkjent. 
 
JJS SAK 24-04-03  Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. 

Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og 
godkjent. 
 

JJS SAK 25-04-03  Økonomi. 
   Revidert budsjett 2003. 

Det framlagte forslag til budsjett ble gjennomgått og godkjent 
med små justeringer.  

Vedtak 01-04-03  
Revidert budsjett i korrigert form sendes styret og NKF adm.  
 
Ansvar: Tore 

Vedtak 02-04-03  
Konkurranselisenser for 2003 ble satt til kr.100 for barn, og 
kr.150 for voksne.  
Lisenser følger kalenderåret. 

   Adm. og medlemmer orienteres.  
 
Ansvar :Tore 
   

Vedtak 03-04-03  
Sportssjefen skaffer pris på tavle.  
Det må opprettes utgiftskonto innenfor ”konkurranse” delen i 
budsjettet på kr 10.000 øremerket til dette. 

 
JJS SAK 26-04-03 Baser. 

Utdanningssjefen og Sportssjefen informerte om ny 
organisering av sportslig utdanning. 



 
Velkommen til Boksing ble presentert som et eksempel på 
første trinn i den nye utdanningsstigen for alle 
kampidrettsforbundene. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
Sportssjefen fremla aksjonsplan for Duo og Fight. 
Denne ble tatt til etterretning. 

 
Vedtak 04-04-03  

JJS styre nedsetter et arbeidsutvalg bestående av NKFs 
administrasjon, styremedlem Heidi og varamedlem Solveig. Det 
er et ønske fra JJS styret at det er med en representant fra 
Sentrum Kampsport senter i utvalget. Jan Erik Karlsen 
forespørres.   
Utvalget skal lage organisasjonsmodell for JJ konkurranse, 
dommere, trenere, arena for læring og utdanning. 
 
Ansvar. Heidi kontakter NKF. Adm og Sentrum Kampsport 
Senter. 
 

JJS SAK 27-04-03 Konkurranse /Breddeidrett  
   Retningslinjer for tilskudd. 
   Aktivitet 
 

Anne og Tore har utarbeidet er forslag til retningslinjer for tilskudd 
(aktivitetstilskudd, seksjonsleir, matter m.m). 

  
Fremlagte forslag for tilskuddsordninger ble gjennomgått og 
godkjent. Det er tatt hensyn til støtteordninger for bredde- 
aktivitet og utdanningsstøtte for klubber. 

 
Vedtak 05-04-03  

Anne og Tore lager forslag til søknadsskjema for klubbene som 
godkjennes på mail. 

 
JJS SAK 28-04-03 Nye konkurranseregler. 

Det er utarbeidet et forenklet konkurransereglement til bruk i 
rekrutteringsfasen for lokale, regionale og nasjonale stevner. 

   Forslaget ble gjennomgått og godkjent. 
 
Vedtak 06-04-03  

Forslaget forelegges NKF adm. sportsavdeling for  
kvalitet sikring. 

 
JJS SAK 29-04-03 Dommerkomité. 
   JJS styret foretok en evaluering av dommerkomiteens arbeid. 
 

Dommerkomiteen har siden nedsettelsen hatt kommunikasjon på 
mail, og et møte på NM. Kommunikasjon mellom leder av 



dommerkomiteen og styret har vært mangelfull. Budsjett og 
retningslinjer er ikke levert til tross for gjentatte purringer fra styrets 
leder.  Arbeidsinstruks for dommerkomiteen har ikke vært bestemt. 

  
Det rettes kritikk til leder av dommerkomiteen for å involvere jjs i 
arrangement av kurs i samarbeid med ØKK når det pr i dag ikke 
foreligger noen godkjente dommerkurs eller instruktør for jjs.  

 
Vedtak 07-04-03  

Dommerkomiteen skal bruke org.håndbokens instruks for 
dommerkomiteen og tilpasse rapporteringsrutiner slik at dette 
sendes styret i forkant av styremøtene. 
 
Dommerkomiteen skal ha klart budsjett innen 15. februar. 

 
Vedtak 08-04-03  

Dommerkomiteen skal sørge for et komplett 
dommerutdanningsmateriell ferdig og godkjent innen 
1.september 2003. 
Det er ønskelig å avholde dommerutdanningskurs når 
utdanningsmaterialet er ferdig. Dvs. oktober 2003. 

 
 
JJS SAK 30-04-03 Evaluering av NM 

Rapporter fra styrets NM ansvarlig, dommerkomité og 
arrangørklubb ble gjennomgått og tatt til etterretning. 
 

Vedtak 09-04-03  
Det nedsettes en arrangementskomité for NM med Heidi som 
komité leder. Terje Rød og Eirik Aarek forespørres om å være 
med. 
 

JJS SAK 31-04-03 Utlysning NM 2004. 
Det foreligger ingen søknader fra seksjonens klubber om å 
være stevnearrangør for NM 2003 
 

Vedtak 10-04-03  
JJS styre forespør Sentrum JJK om å være stevnearrangør for 
NM2003.   
 
Ansvar: Heidi har ansvar for å kontakte klubb og krets for 
innhenting av informasjon. 

 
JJS SAK 32-04-03 Dopingproblematikken v/Johannes. 

På bakgrunn av at Johannes ikke var tilstede informerte Anne 
kort i sakens anledning. 
Johannes skal på kurs om emnet i mars. Det er pr.d.d. ingen 
opplysninger som endrer vår oppfatning av saken.  
Presidenten i NKF er blitt forespurt om Johannes  kan holde 
foredrag om emnet på NKF ledermøte i april. Vi har pr.d.d ikke 
fått klarsignal på dette. 



 
JJS SAK 33-04-03 Diettgodtgjørelse. 

 
JJS styret synes det er naturlig at alle dommere i NKF får 
samme diett satser. VI foreslår derfor at saken behandles av 
forbundstyret, slik at praksis og beløp er likt for alle NKF 
dommere. 

Vedtak 11-04-03 
Vi bruker samme satser som karate. 
For dommere som får dekket lunsj, middag av f.eks 
arrangørklubb  vil dette bli fratrukket. 
 

JJS SAK  34-04-03 Deltakelse for utøvere som ikke er medlem av JJS. 
Dette problemet dukket opp under NM 2002.  
Vi tok da en avgjørelse på mail som skulle vedtaksbehandles på 
førstkommende styremøte. 

Vedtak 12-04-03  
Utøvere som er medlem av NKF kan delta på JJS stevner, 
under forutsetning av at de underlegger seg 
konkurransereglene og har betalt lisenser. 
 

JJS SAK 35-04-03 Internasjonal representasjon. 
Hans Petter presenterte status og hans oppfatning av  
muligheter fremover ved internasjonal representasjon. 
 
Styret tok dette til etterretning. 

Vedtak 13-04-03  
JJS har pr. d.d. ingen konkret sak eller person å fremme for 
Internasjonalt Forum, men ønsker å satse på 
dommerutdanning.  Ambisjonene på dette området må øke i 
takt med konkurranseaktiviteten nasjonalt. 
 

JJS SAK 36-04-03 Komiteer og utvalg Graderingskomité 
Forslag fra administrasjonen var ikke klart til møtet. 
 

JJS SAK 37-04-03 Ringerunden.  
 Styremedlemmene fortsetter å ringe til ”sine” klubber.  

 
JJS SAK 38-04-03 Web-ansvarilg. 

NKF adm, ønsker at seksjonene skal ha en Web-ansvarlig i 
styret. Dette for raskere å få ut nyheter på JJS sidene. Pr. I dag 
har sportssjefen gjort denne jobben for oss, men pga. stor 
arbeidsmengde skal seksjonene selv sørge for at dette denne 
jobben blir gjort. Adm. Har lagt forholdene til rette ved å lage 
en ny nettside som vil gjøre denne siden lettere å håndtere. 
Det er ønskelig at den ansvarlige driver oppsøkende arbeid og 
gjerne skriver litt selv. 

Vedtak 14-04-03  
På bakgrunn av NKF adm. forespørsel påtar 
Heidi seg oppgaven som JJS web-ansvarlig. 



 
JJS SAK 39-04-03 Post. 

Heidi presenterte FABU informasjon.  Saken oversendes 
administrasjonen. 
 
Nordisk Mesterskap:  JJS er positiv til et Nordisk Mesterskap.  
Administrasjonen besørger tilbakemelding. 
 

Vedtak 15-04-03  
JJS ønsker en presentasjon av Krav Maga på samme måte som 
Shootfighting hadde for ledermøte for ca. to år siden. 
 
 

JJS SAK 40-04-03 Handlingsplan 4 punkt. 

Felles region- eller klubbsamlinger over hele landet samme 
dagen. 
• 1 samling pr. styreperiode 

Virkemidler 
• Tilskudd 
• Informasjon og markedsføring 
• JJS fastsetter dato og tema. 
• Tema:  Introduksjon til konkurranse 

 
Første gang vår 2004. 

Dommerutdanning 
• Internasjonal dommer 
• Nasjonale dommere 

 

Seksjonleir 
• 4 seksjonsleirer i tingperioden 
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