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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports-
förbundets Ju-jutsusektion 2007-01-15

Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg (ledamot)

Frånvarande:
Dan Andersson (vice ordförande)

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Petra valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 9/2006  och nr 10/2006 genomgicks och godkändes.

§ 4 Ekonomi
Redovisningen för 2006 visar på ett negativt resultat på 140 tkr. Underskottet
kan till viss del härledas till högre kostnader för VM än beräknat (b.la. tog
arrangören ut en extra avgift för varje tävlande), samt högre kostnader för
resor än väntat. Dessutom utgör de extra kostnaderna för Swedish Open en
stor del av det negativa resultatet.

Budgeten för 2007 justerades. Sektionen kommer att få 40 tkr extra i
internationellt stimulansbidrag för VM 2008.

Styrelsen beslutade om ett bidrag på 10 tkr samt en förlustgaranti på
ytterligare 10 tkr till den förening som arrangerar SM. Beslutet skall gälla från
och med SM 2007.



§ 5 Rapporter
Emil rapporterade från det senaste FS-mötet.

Ju-jutsuns tävlingsregler har fått generellt undantag från lagen om
arrangemang av kampsportsmatcher förutsatt att reglerna följs utan
undantag. Emil uppdrogs ta reda på vad som gäller för tävlingar som söker
undantag från reglerna samt för internationella tävlingar som t.ex. Swedish
Open.

§ 6 Landslaget
Ett landslagsläger kommer att hållas i slutet av februari. Plats för lägret är
ännu inte bstämt.

Johan Ingholt, Nybro Kampsportscenter, har tilldelats Svenska Spels Elit-
idrottsstipendium.

§7 Arbetsplan 2007
Petra uppdrogs ta fram ett förslag till arbetsplan för 2007 till nästa möte.

§ 8 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 5/3-2007

§ 9 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________________ ____________________
Gunnar Hoffsten Petra Fluor


