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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2003-01-16

Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Petra Fluor (kassör), Niclas Sjöberg (ledamot) och Dan Andersson
(vice ordförande) (fr.o.m § 5)

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Niclas Sjöberg valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll
Protokoll nr 7/2002 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Resultatet för 2002 ser
mycket positivt ut.

Uppsala JJK har inkommit med ett reviderat förslag angående
mentorsprogrammet för höggraderade tjejer. Ett bidrag på 5000 kronor
bifalles.

Styrelsen beslutade undersöka kostnaderna för att ta fram ett datorprogram
för tävlingsadministration.

Styrelsen beslutade inköpa en kombinerad skrivare/fax/kopiator till
ordförande.

§ 5 Rapporter
Emil redogjorde för de senaste FS-mötena samt inför de kommande
årsstämmorna.

Niclas och Emil redogjorde för arbetet i tävlingskommittén samt
förberedelserna inför EM i Tyskland.
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§ 5 Rapporter (forts.)
Emil redogjorde för ett projekt inom Svenska Ju-jutsuförbundets
Tävlingskommitté där man satsar på tävlingsverksamheten i norra Sverige.
Domarkommittén kommer i november att arrangera en C-domarkurs i Umeå
i samband med ett tävlingsläger/nybörjartävling.

Det finns också önskemål från SJJF’s Tävlingskommitté att det anordnas en
sammankomst över stilgränserna, med inriktning på tävling, där
gemensamma mål och framtida förslag kan ventileras. Emil uppdrogs se
över detta till nästa möte.

Arbetsbeskrivningen för Tävlingssamordnaren är nu framtagen.

§ 6 Nya klubbar
Yomi Dojo i Kristianstad IF beviljas inträde i förbundet förutsatt att distriktet
inte har något att invända. Styrelsen hälsar dem varmt välkomna i sektionen.

§ 7 Arbetsplan för 2003
Emil uppdrogs att ta fram en arbetsplan för 2003 till nästa möte.

§ 8 Tävling
Det svenska landslaget tog fyra individuella medaljer på VM i Uruguay.
Medaljörerna är:

Pernilla Gunnarsson, brons, damer –55 kg
Anna Dimberg, silver, damer –70 kg
Jennie Brolin, silver, damer +70 kg
Ricard Carneborn, brons, herrar –85 kg

Damlaget tog dessutom brons i lagtävlingen.

Styrelsen tackar laget för deras fina insatser under VM.

Nybro Kampsport Center har som enda klubb visat intresse för att arrangera
SM 2003. Tävlingen kommer att hållas den 12/4 2003.
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§ 9 Trycksaker
Sektionens affischer är slut. Styrelsen beslutade att nya skall tryckas.
Emil uppdrogs undersöka detta till nästa möte.

Emil undersöker möjligheten att ta fram en kalender med ju-jutsumotiv för år
2004. Ett förslag tas fram till nästa möte.

§ 10 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 19/2

§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________________ ____________________
Gunnar Hoffsten Niclas Sjöberg


