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REFERAT – JUJUTSUSTYREMØTE – NR. 09 – 2012/14 

 
Sted: Telefonmøte 

Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 – 22:30 

Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord 

 

 

DELTAKERE: 

Styreleder Terje Kårstad 

Nestleder Anne Søvik 

Styremedlem Leif Gunnar Økland 

Styremedlem Elizabeth Diaz 

 

Fra administrasjonen: 

Sportskonsulent Bjørn Solberg 

Generalsekretær (GS) Trond A. Søvik 

 

Forfall/fraværende: 

Styremedlem Eivind Windsrygg 

1.Varamedlem Hilde K. Svendsen 

 

 

  

 

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede til stede (med unntak for en sak 

som var oppe til behandling). 
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Godkjenning av innkalling og sakliste: 

 
 Godkjenne innkalling 

Innkalling kunngjort i utsendte møteplan av sept. 2012 samt e-post påminnelse.  Saksliste distribuert 14.mars. 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

 Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt 

Referat fra møte 08 er godkjent pr. e-post og vil bli signert på neste møte i Sandefjord 30.05.14.  

 

En sak ble innmeldt til eventuelt;  Vårens søknadsfrist for tilskudd til klubbene er utsatt med en måned til 1.april.  Forslag til 

styret om å flytte de årlige søknadsfristene til 1.april og 1. oktober for at klubbene skal få bedre tid på seg etter semesterstart. 

 

Vedtak 36: 

Styret vedtok at søknadsfristene for tilskudd til klubbene endres til 1.april og 1.oktober  

 

 
 

Rapporterings-/orienteringssaker: 

 
O-27  Status lokale/regionale konkurranser i 2014 

Ref. forrige styremøte: Haugesund JJK arrangerer regionalt stevne, Haugesund Open, 12. april. Stevnet er 

lagt ut på Forbundets hjemmeside.   

 

Bergen Vest Kampsportklubb har blitt forespurt å arrangere et regionalt ne-wasa stevne til høsten.     

 
 

 

Elizabeth rapporterte at forberedelsene til Haugesund Open er rute.  Hallen ble bestilt for mange uker siden. Dommere 

er «på plass» (inklusiv dommere som har tatt teoridelen og skal opp til lisens).  Haugesund har også gjort avtale med 

en dommer fra Danmark og en dommer fra Sverige.  Deltagere fra Bergen, Stavanger, Flekkefjord og Kristiansand har 

foreløpig meldt sin ankomst i tillegg til klubbens egne deltagere. 

 

 

Grunnet stevnekollisjon den foreslåtte datoen for ne-wasa stevne (27.september)  og for nært opp til NM dersom 

stevnet utsettes så ser det nå ut til at Bergen Vest Kampsportklubb likevel ikke kan arrangere stevne denne høsten. 

 

Sentrum Kampsportsenter i Sarpsborg har kommet med en forespørsel til jujutsu seksjonen  om å delta på 

jubileumsstevne 11.-12.oktober.  Siden dette kommer tett opp til NM tidspunktet så har Bjørn spurt Sentrum 

Kampsportsenter om de kan tenke seg å arrangere NM den helgen i stedet for Kristiansand JJK 25.oktober.   

Dette er OK for Kristiansand men Sentrum KS har bedt om betenkningstid da de må sjekke at det ikke blir 

stevnekollisjon med Ju Jitsu Norge som holder på å utvikle sin egen oppvisnings-konkurranse.   

 

Da Kristiansand JJK ble forespurt om å arrangere NM så meldte de også interesse for å arrangere et lokalt/regionalt 

stevne f.eks. i løpet av mai. 

Bjørn følger opp Sentrum KS med tanke på NM samt at han sjekker om Kristiansand JJK vil arrangere regionalt 

stevne. 

 

Vedtak 37: 

Seksjonssstyret vedtok å la NM gå til Sentrum KS hvis de har anledning å arranger under jubileumsleiren - adm. 

følger opp.  Seksjonsstyret vedtok videre at Kristiansand JJK skal få tilbud om at dersom de vil arrangere regionalt 

stevne så vil Seksjonen dekke dommerutgifter.  

 

O-28  Adm har mottatt forespørsel om Forbundsgradering til 1.Dan. 
Adm. v/GS har videresendt forespørselen til Teknisk Komite Jujutsu for behandling i hht seksjonens 

graderingskriterier.  
 

 

Bakgrunn for søknaden er at klubben som har sendt forespørselen ikke er tilsluttet noen stilartsorganisasjon.  

Seksjonsstyret har sett gjennom søknaden og kommentert at den manglet graderingshistorie til kyu-graderinger for 

klubbens hovedinstruktør.  Seksjonsstyret anbefaler TK å etterspørre graderingshistorie i fm evaluering/behandling 

av søknaden.   

NB! Styret vil også informere om at graderingsbestemmelsene som ligger på websiden mangler noen sider og at 

ny komplett kopi vil bli lagt ut.  Terje tilskriver TK-leder Alf Kristian Eilertsen. 
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O-29  Strategioppgaver (oppfølging fra forrige møte) 

Ref. strategiseminaret med Roar Søhus (Totalkonsult).  

Media og informasjon:  Deltagerne på forrige Styremøte fikk i oppgave å sjekke NKF/Seksjonens  websider 

med kritiske øyne for å avdekke eventuelle feil/mangler og sørge for at relevant info legges ut. 
 

 
Seksjonsstyret oppfordres til fortsatt å sjekke websidene da feil eller mangler fortsatt kan forekomme -  eks. 

graderingsbestemmelsene som ikke var komplett på websiden.  

 
 

 

O-30  Norsk Pasientskade erstatning 

NIF har vært i flere møter med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det viser seg at en del av det 

ansvaret særforbund har når det skal arrangeres idrettsarrangementer, er å sørge for at eventuelt 

helsepersonell som benyttes er dekket gjennom Norsk Pasientskadeerstatningsordningen.  

 
 

 
Denne saken har vært oppe til behandling på FS-møte der det ble presisert: 

«Det viser seg imidlertid riktig og viktig å erstatte begrepet «lege» i stevne-/konkurranseregler der det ikke er 

nødvendig p.g.a. knock-out forskriften. Det ble dermed foreslått å innsette et overordnet pkt. i felles 

stevnereglement om at med «lege» i konkurransereglene menes «kvalifisert helsepersonell» da det ikke er et 

medisinsk krav innen NIF utover det som fremgår her».   

 

 

Vedtak 38: 

Seksjonsstyret vedtok at ovennevnte presisering blir lagt inn i konkurransereglene ved neste revisjon – aksjon DK.  
 

 

 

O-31  Lavterskel konkurranse for barn og Inspirasjonskurs 

Seksjonen har tilbudt gratis lavterskel konkurranse for klubber som ikke har benyttet seg av tilbudet 

tidligere.  Det har imidlertid ikke vært noen respons fra medlemsklubbene. 

 

Ang. Inspirasjonskurs/videreutvikling av kurset så har Ivar meldt at han ikke har tid å reise rundt og 

holde kurs nå.  Nytt kurs vil derfor ikke bli utviklet/holdt før tidligst til høsten hvis Anna har anledning 

når hun er tilbake fra Sveits.   

 
 

 

 
 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

35  Økonomi  
 

 

Resultat rapport for periode 12-2013, årsregnskap, ble distribuert til seksjonsstyret for kommentarer etter forrige 

styremøte.  (Rapport lagt i dropbox). 

Regnskapet viser overskudd for seksjonen;  dette bl.a som følge av avlyst NM, mindre aktivitet i aktivitetsområdene og 

mindre dommeraktivitet enn budsjettert. 

 

Revidert budsjett for JJ-seksjonen for 2014 ble behandlet på styremøte 25.januar.  Kommentarer fra møtet ble 

implementert og oppdatert budsjett ble distribuert til styret, godkjent via e-post og oversendt adm.. 

 

Utdrag fra FS-møte 28.02.14 følger: 

Resultatregnskap 2013: 

Regnskap med balanse og økonomisk beretning ble behandlet. Revisor hadde ingen merknader ved sin 

revisjon 10. februar. 
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Budsjett 2014: 

Revidert forslag for fellesdrift/toppidrett ble behandlet. I tillegg ble seksjonenes reviderte budsjettforslag for 

2014 gjennomgått.  

 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 

 

Vedtak 54: 

Regnskap med balanse, noter og økonomisk beretning samt årsdisposisjonsavsetninger godkjennes som 

styrets avgitte regnskap. Reviderte budsjetter for 2014 godkjennes. 

 

Vedtak 39: 

Seksjonsstyret tar resultatregnskap 2013 til etterretning. 

 

 

36 Tinget 2014 

 
Adm. har tidligere i år distribuert frister for Tingdokumenter o.a. til seksjonsstyret og valgkomiteer er varslet om frister 

og oppgaver.  Sportskonsulentene bistår seksjonene. 

Seksjonstyrene må også ta stilling til hvorvidt det er aktuelt med seksjonsstyremøte fredag 30.mai og eventuelt melde 

fra til adm. snarest.  

 

Frister i.f.m. forbundstinget 31.05-01.06.2014 i Sandefjord; 

Innkallingsfrist 2 mnd. før tinget 31. mars 

Frist for innkomne forslag 4 uker før tinget 2. mai 

 

Sakspapirer til tingdok. fra styrer/kom. til adm.; 

- Årsmeldinger 

- Kontingentforslag 

- Langtidsbudsjett 

- Innkomne forslag (Se også neste pkt.) 

- Innstilling på valgkomité 

6 uker før tinget 16. april 

 

Kommentarer fra styrene til innkomne forslag 3 uker før tinget Møter i uke 19 

Ferdig tingdokument leveres trykkeriet 3 uker før tinget 12. mai 

Tingdokument utsendes tingdelegatene 2 uker før tinget Senest 16. mai 

 

Årsmelding for tingperioden 2012-2014 

Terje oppdatert/laget utkast til JJ-avsnittet til årsmeldingen men mangler innputt fra SK.  Har bedt om å få dette senest 

fredag 4.april for å lime inn og distribuere til styret for godkjenning innen 11.april og oversende til adm. innen 16.april.   

Leif Gunnar kontakter Unni angående innputt fra SK. 

 

Kontingentforslag 

Styret vil ikke fremme forslag om å endre kontingenten for klubbene.  Den økonomiske situasjonen for seksjonen 

tilsier ikke at kontingenen bør endres. 

 

Langtidsbudsjett for 2015 og 2016. 

Langtidsbudsjett for 2015 og 2016 har blitt etablert med utgangspunkt i revidert 2014 budsjett, distribuert til JJ-styret 

og godkjent via e-post. Det er budsjettert med en liten økning i medlemsantallet og ditto økning i 

medlemskontingenten – det er ikke budsjettert med økt kontingentsats.  Adm. vil ta en kikk på langtidsbudsjettet. 

 

Innkomne forslag 

Adm. vil distribuere melding til medlemsklubbene angående forslag til tinget. Eventuelle forslag som mottas innen 

fristen vil bli behandlet i styret via e-post. 

 

Innstilling på valgkomite 

Valgkomiteen for jujutsu består i dag av Tore Bigseth, Åshild Stenevik Osland og Anne Christine Hansen  - 

varamedlem John Arild Birkeland.  Anne fikk i oppdrag å spørre disse om de kan være valgkomite også for kommende 

tingperiode. 

 

 

Vedtak 40: 

Seksjonsstyret vedtok at seksjonsleder distribuerer utkast til årsmeldingen til resten av styret senest 4.april for 

kommentarer/godkjenning.  
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Seksjonsstyret vil ikke fremme forslag om å øke kontingenten for medlemsklubbene.    

Seksjonsstyret har godkjent utkast til langtidsbudsjett som er oversendt adm. for gjennomsyn.  

Innkomne forslag vil bli behandlet via e-post.   

Styret har vedtatt å spørre sittende valgkomite om å ta en periode til. 

 

 

37 JJ-styret har mottatt forespørsel om Forbundsgradering til 4.Dan. 

 

Styret har mottatt en forespørsel om Forbundsgradering til 4. Dan i regi av JJ-seksjonen. 

(Seksjonsleder hadde før styremøtet en dialog med adm. v/GS om videre saksbehandling). 

P.g.a. styrets sammensetning så anbefalte seksjonsleder  at styret sender forespørselen over til Teknisk komite v/Alf 

Kristian Eilertsen for videre behandling med henvisning til Forbundets graderingsbestemmelser.  

Seksjonsstyret foreslår at TK innhenter 3 – 4 uttalelser/anbefalinger fra relevante svartbelter og så sender en innstilling 

til seksjonsstyret for endelig vedtak (tildeling). 

 

På grunn av få svartbelter med høyere Dan-grad i seksjonen så kan det bli vanskelig å oppfylle kriteriet om en 

svartbelte med minimum en grad høyere og to svartbelter med minimum samme grad som den som er omsøkt. JJ-styret 

kan om nødvendig dispensere ved å sette kravet til disse svartbeltene en grad lavere.  TK-leder tar kontakt med JJ-

styret v/seksjonsleder dersom dispensasjon blir aktuelt.     

  

  

Vedtak 41: 

Seksjonsstyret vedtok å videresender forespørsel om Forbundsgradering til TK-leder Alf Kristian Eilertsen for videre 

saksbehandling og eventuell innstilling til JJ-styret for godkjenning. 

 

 

 

 
 

 

_______________________________________ 

Terje Kårstad 

 

_______________________________________ 

Anne Unger Søvik  

_______________________________________ 

Leif Gunnar Økland 

 

_______________________________________ 

Elizabeth Diaz 

 


