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REFERAT – STYREMØTE  
AVD. JUJUTSU  – NR. 6 –  ÅR 2009/2010 

 
 
STED: Telefonmøte  
DATO/ÅR:  Onsdag 29. April kl. 20.00 – 21.45 
 
 
DELTAKERE:   
 Åshild Stenevik Styreleder Tilstede 

 Eva Andersson Nestleder Tilstede 

 Bernt Dahl Styremedlem  Tilstede 

 Kim Taraldsen Styremedlem  Tilstede 

 Terje Kårstad Styremedlem  Tilstede (fra ca. kl. 21) 

 Anne Søvik 1. varamedlem Tilstede 

 Torgeir Fredly 2. varamedlem Ikke tilstede 

 Kurt Jarle Niltveit Sportskonsulent NKF Tilstede 

     
 

JJS SAK 36 GODKJENNE SAKLISTE 

   Godkjent.  

 

JJS SAK 37 ØKONOMI 

Terje ettersender kommentarer til siste regnskapsrapporten.  
    

JJS SAK 38 POST/ORIENTERING 

Kort informasjonsrunde fra overordnet organ ble gjennomført:  
- Utrulling av medlemssystemet pågår. 
- Ny sponsoravtale med Fighter 
- Arbeid med langtidsplanen: Etisk råd.  
 
Anne informerte om felles planleggingsmøte som hun og Heidi Rønne deltok 18. 
Mars. Referat er sendt ut fra Anne og Dag Jacobsen.  

 
Regelverket for barn og ungdom på kampsport.no er ikke oppdatert. DK arbeider 
med å oppdatere dette.  
 

JJS SAK 39 STATUS ARBEIDSGRUPPER 

Gruppelederne redegjør for utviklingen i sine grupper:  
 
Gruppe: Lokale aktiviteter –rettet mot barn og ungdom. 
Gruppeleder: Anne Søvik  (Bjørndal IL) 
Gruppen har kommet godt i gang og består av Thorvald Nilsen og Geir Jensen, 
samt Raik Tietze som resurs. Gruppen har hold telefonmøter og gjennomført sin 
første samling helgen 17. – 18. april i Trondheim.  
Thorvald ønsker å gjennomføre ny samling i Bergen helgen 23. – 24. mai ifbm 
Jujusu og Wushu helgen.  
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Gruppe: Bedre kommunikasjon. 
Gruppeleder: Terje Kårstad.  
Gruppen er ikke kommet i gang. Det blir avtalt at Terje sender mail til Åshild og 
arbeider videre for å få denne gruppen i gang.  
 
Gruppe: Målrettede samlinger – svartbelteseminar.  
Gruppeleder: Kim Taraldsen 
Kim har sendt flere mail til de foreslåtte gruppemedlemmene men 
tilbakemeldingen har uteblitt. I fbm søknad fra Oslo Ju Jitsu Klubb, om støtte til 
Sommerleir, er det nevnt de kan avholdes svartbeltetrening under leirer. Styret 
ønsker å støtte dette tiltaket slik at det blir gjennomført en svartbeltesamling.  
 

JJS SAK 40 NORWAY OPEN   

Lørdag 4. April ble det arrangert Norway Open. Stevnet gikk hadde 41 deltakere 
fra 4 nasjoner. Spesielt hyggelig var det at en utøver kom helt fra Colombia for å 
delta.  
 
Åshild redegjør for sine erfaringer rundt planlegging og gjennomføring av dette 
stevnet. Stevnet skulle utføres uten en arrangørklubb som førte til vanskelig 
planlegging og mye ekstra koordinering.  
 
Styret er enig om at fremtidige stevner må ha en arrangørklubb.   
 

Vedtak JJ 10:   OKK tildeles kr. 5000,- som arrangementstøtte for Norway Open 2009. 

 
 

JJS SAK 41 REGIONALT TILTAK I BERGEN  

Åshild redegjør for planlegging av felles Jujutsu og Wushu helg som ønskes 
avholdt 23. – 24. Mai i Bergen.  
 

Vedtak JJ 11:  Sentrum Ju Jitsu Klubb innvilges en støttet med opp til kr. 8000,- for 

gjennomføring av Regionalt leir med RM stevne i Bergen helgen 23. – 24. Mai. 

Klubben må inn sende fakturer på utgifter i etterkant.  

 

JJS SAK 42 BEHANDLE INNKOMNE SØKNADER: 

Søknad 1 – DK søker om støtte for Hans Petter Skolsegg for å delta som 
dommer på EM i slutten av mai.  

 
Vedtak JJ 12:  Søknad fra DK om å dekke utgiftene til reise og opphold i forbindelse med at 

Hans Petter Skolsegg deltar som dommer under EM, innvilges.  

 
Søknad 2 – Oslo Ju Jitsu Klubb (tidligere KICK) - Sommerleir 26.- 28. Juni. 
 

Vedtak JJ 13:  Søknad fra Oslo Ju Jitsu Klubb om støtte til sommerleir innvilges med kr. 5000,- 

til barneleir, kr. 5000,- til leir og kr. 5000,- til svartbeltetrening. Støtten 

forutsetter at disse tiltakene gjennomføres og at budsjett og regnskap 

ettersendes.  

 
Søknad 3 – Trondheim Ju Jitsu klubb søker støtte til Seksjonsleir til høsten.. 
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Vedtak JJ 14.  Søknad fra Trondheim Ju Jitsu Klubb om støtte til Seksjonsleir på kr. 7 500,-, 

innvilge. 

 
Søknad 4 – Trondheim Ju Jitsu Klubb – støtte til utdanning av 4 
ungdomsinstruktører.  

 
Ansvar:  Terje sjekker opp med utdanningsansvarlig, Martin, om denne søknaden kan 

støttes av utganningsavdelingen i stedet.  
 

Ansvar:  Terje tar kontakt med Ann, NKF sin regnskapskonsulent, for å få klarhet hvilke 
tiltak som kan føres på postene som er øremerket tiltakt for barne- og 
ungdomstiltak. Seksjonen ønsker større klarhet i kritteriet for føring på disse 
postene.  

 
Ansvar:  Anne går i gjennom seksjonens søknadsskjema og oppdaterer disse til neste 

møte.  
 
Ansvar:  Eva sjekker med de øvrige seksjonsledere hvilke tiltak de har igangsatt for bruk 

av de øremerkede barne- og ungdomsmidlene.  
 

Det blir avtalt å ta opp på neste møte, når vi har bedre oversikt over 
budsjettposten klubbtilskudd, om det skal utlyses ny frist for søknader til 
seksjonen.  
 

 

JJS SAK 43 MØTEPLAN FOR RESTEN AV STYREPERIODEN:  

Følgende møteplan er satt opp for resten av perioden:  
Lørdag 5. September – Seksjonsstyremøte (Fellesmøte NKF, Gardermoen).  
Onsdag 14. Oktober – Seksjonsstyremøte – telefon.  
Lørdag 14. November – Seksjonsstyremøte.  
Lørdag 5. – 6. Mars – Seksjonsstyremøte (møte med Forbundsstyre)  
Fredag 4. Juni – Seksjonsstyremøte før Ting, sted: Bergen.  

 
 

JJS SAK 44  EVENTUELT 
  

- DK ønsker å gjennomføre dommerkurs til høsten.  
- Anne foreslår at ny ringerunde til klubbene tas opp på neste møte.  

 
 
 
Møte hevet ca. kl. 21:55. 
 
Referent: Åshild Stenevik 


