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REFERAT– STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 06 –  ÅR 2006/2008 

 
STED: Ullevål Stadion, rom 5015 
DATO/ÅR: Lørdag 21. april 2007 kl. 0930 - 1600 
 
DELTAKERE:   
   
 Åshild Stenevik Styreleder 
 Elizabeth Diaz Styremedlem 
 Kjetil Borhaug 2. varamedlem 

 

 

JJS SAK 036 GODKJENNE SAKSLISTE 

   Ingen kommentarer 

 

JJS SAK 037 POST/ORIENTERING    

 
• Rapport fra møte mellom seksjonsledere, regioner, stevnekomiteer og 

sentraladministrasjonen som ble avholdt 20. februar. Dette møtet er kommet i stand 
for å forbedre samarbeidet mellom seksjonene og regionene/kretsene. 

 
Åshild informerer og referatet blir gjennomgått.  
 

• Sterke resultater av Landslaget i Hamburg Open og Paris Open. Margaret tok bronse i 
Fight i både Hamburg Open og Paris Open. Christoffer og Brede tok en svært sterk 
sølvmedalje i Paris Open i Duo.  
 
Disse resultatene er god reklame for konkurransedelen av Jujutsu, og inntas derfor i 
infopakken. 

 
JJS SAK 038  ØKONOMI 
    

Vi har overskudd fra RM 1 på grunn av dommerkurs som ble holdt samtidig og foreløpig 
positive tall i regnskapet. Ellers ingen bemerkninger ettersom det er vanskelig å se noe såpass 
tidlig på året. 

   
 

JJS SAK 039 SØKNADER 

   Behandle innkomne søknader:  
Søknad 1. Søknad fra Dommerkomiteen om støtte for Hans Petter Skolsegg og  
Kjartan Gifford for reise som dommere i EM i Torino. Til sammen søkes det om støtte på 
kr. 10 000,- som vil dekke fly og hotell.  
 

Vedtak JJ 025:  Søknad godkjent pr. mail. Det tildeleles kr. 10 000 til dekning for fly og hotell. Det forventes at 
Hans Petter og Kjartan leverer rapport ved tilbakekomst.  

I tillegg fastsettes følgende retningslinjer for utdanning og deltakelse på mesterskap for 
internasjonale dommere: 

 
Vedtak JJ 026: Når en dommer skal gå opp til internasjonal dommerlisens første gang må dette godkjennes av 

dommer komiteen og av seksjonsstyre. Han eller hun får etter søknad inntil kr. 5000 til dekning 
for reise, opphold og kursavgift. 
 
Når man er tatt ut som dommer til EM og VM av dommerkomite og seksjonsstyre dekker 
seksjonen reise, opphold og diett. Er man aktiv dommer og skal dømme i åpne stevner utenlands 
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kan det søkes om dekning av utgifter på inntil kr. 1000 i Europa og inntil kr. 2000 utenfor 
Europa.  

Søknad 2. Fra Tønsberg JJK som ankom NKF i 2006 men ikke er oversendt til seksjonen. 
Søker om støtte for leir med Ken Culshaw i november 2006.  
 

Vedtak JJ 027: Seksjonsstyret mottok denne søknaden først i budsjettåret 2007. Søknader  for arrangementer i 
tidligere budsjettår støttes i utgangspunktet ikke. Styret velger likevel å støtte denne søknaden 
med kr. 1500 med bakgrunn i at leiren ser ut til å være svært godt gjennomført og at den hadde 
bred deltakermasse. Ang. leie av hall oppfordrer seksjonen søkerklubbene til å undersøke leie av 
kommunale haller da disse ofte er svært billige eller gratis når man arrangerer leir med barn.   
 
Søknad 3. Fra Lillestrøm Kampsportsenter om seminar 24. mars.  
 

Vedtak JJ 028:  Seksjonsstyret må dessverre avslå denne søknaden, men vi oppfordrer til å søke igjen ved en 
senere anledning. Det oppfordres til å benytte retningslinjer for arrangering av seksjonsleir i 
informasjonspakken ved utforming av denne søknaden. 
 
Søknad 4. Fra Kick om tildeling av Seksjonsleir for Sommerleir som er planlagt avholdt 
29. juni – 2. juli. 
 

Vedtak JJ 029:  Seksjonsstyret ønsker å støtte denne søknaden og tildele Kicks Sommerleir status som 
seksjonsleir med forbehold om at vi mottar regnskap over arrangementet, antall deltakere og 
hvilken klubb disse kommer fra. Vi ønsker svært gjerne å få deltakerliste dersom dette er mulig. 

 
JJS SAK 040 OPPDATERING AV INFOPAKKEN  

Denne ble gjennomgått og punktene diskutert jfr. også diskusjonene som har foregått på mail.  
 
Åshild sjekker om Bø Jujitsuklubb fortsatt er med i forbundet og oppdaterer klubblisten i 
infopakken. Denne listen danner utgangspunkt for en ringeliste der styremedlemmene deler 
klubbene mellom seg. Spørsmål til en slik ringerunde utarbeides via mail, men møtet kom med 
noen forslag som blir sendt ut på mail i etterkant av møtet. 
Videre ble det foretatt små endringer i pakken. 
Informasjonspakken oversendes adm. for gjennomsyn. 
 
 

JJS SAK 041 OPPFØLGINGSSAKER 

Teknisk komité (sak 017) 
Trond Søvik (Bjørndal IK avd. JJ) har sagt ja til å stille 
Torbjørn Arntsen har sagt nei.  
Raik Tietze har ikke gitt et endelig svar pr i dag.  
 

Vedtak JJ 030:  Åshild spør Lasse Bråthe og Ketil Inderberg om de kan stille som medlemmer i teknisk komité. 
      
 
    

JJS SAK 042 INFO TIL JJIF WEBSIDE 

Vedtak JJ 031: Adm. forespørres om å bistå med dette.  
 

JJS SAK 043 FELLESMØTE 

 Åshild kontakter Trond for å få klarlagt hva adm. kan bistå med. Forslag til invitasjon sendes ut 
på mail til styret. 

 
 Ønsket dato for Fellesmøte er 13.- 14. oktober. Det er foreslått å avholde møtet på Rica Hotell 

Gardermoen. Dette hotellet er benyttet av Forbundet ved blant annet Stilartsmøtet i desember. 
 Seksjonen har også mottatt referat fra møte avhold 29. mars mellom flere personer i jujutsu-

miljøet. Dette referatet innehold forslag til seksjonen i forhold til gjennomføringen og tema for 
fellesmøtet som seksjonen har planlagt. Personene som deltok på møtet er også interessert i å 
holde foredrag og bidra med det faglige innholdet på fellesmøtet.  
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Vedtak JJ 032: Seksjonen ber resursgruppen om å komme frem med forslag til tema og ber dem holde foredrag 
på Fellesmøtet i oktober.  

 
JJS SAK 044  EVENTUELT 
     

Forslag: Innkjøp av konkurranseutstyr for utlån ved stevner:   
 
Vedtak JJ 033:   Utsettes til neste møte pga. usikkerhet ang. økonomi pga. trenersamling.  
 

 
NM 
 
Elizabeth hører med Dag om det blir anledning til å dele ut Kongepokal på dette stevnet. 
 

Vedtak JJ 034: Haugesund får fullmakt til å kjøpe pokaler til NM innenfor en ramme av 200kr pr. pokal. I 
tillegg kommer bestemannspris og dommerpris. 
 
EM 
 
Åshild blir forespurt å representere seksjonen. Dette vil seksjonen måtte dekke. Det avgjøres via 
mailkontakt med resten av styret. 
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