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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2009-01-19
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande)
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare), Cicci Nyström (ledamot)

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justerare
Niclas valdes att justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 8 & 9/2008 genomgicks och godkändes.
§ 4 Ekonomi
Petra lade fram det ekonomiska läget. Det preliminära resultatet för 2008 ser
bra ut. Petra presenterade också ett förslag till budget för 2009 vilket
kommer att bli ett något återhållsamt år då både EM och World Games hålls
detta år. Dock kommer sektionen inte att skicka något större lag till World
Games som denna gång hålls i Kaoshiung, Taiwan.
§ 5 Rapporter
Gunnar och Petra rapporterade angående VM i Malmö. Arrangemanget blev
mycket bra och var mycket uppskattat av publik och deltagare. Tyvärr blev
publiksiffrorna lägre än väntat, men websändningen var mycket välbesökt
och uppskattad.
Ju-jitsu International Federation fick ny ordförande under JJIFʼs General
Assembly som hölls i samband med VM. Han heter Panagiotis
Theodoropoulos och är från Grekland. Han vann omröstningen över
motkandidaten, tidigare ordföranden, Paul G Höglund.
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§ 6 Tävling
Tävlingen Nybro Keiko Cup den 14 december fick tyvärr ställas in p.g.a. för
få anmälda.
Ett landslagsläger kommer att hållas den 27/2 – 1/3 i Nybro.
§ 7 BJJ-klubbarna i Sverige
Emil rapporterade om diskussionerna som förs med BJJ-klubbar runt om i
Sverige. Just nu avvaktar man organisationsutvecklingen i Svenska Budo &
Kampsportsförbundet. Vidare diskussioner kommer att föras efter
förbundsstämman.
§ 8 Nya klubbar
Eksjö Budoklubb och Trosa-Vagnhärad Kampförening har sökt inträde i
sektionen. Såvida inte distrikten har något att invända hälsar styrelsen dem
varmt välkomna.
§ 9 Nästa möte
Nästa möte blir den 14/2 i Nybro.
§ 10 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Niclas Sjöberg

