PROTOKOLL

Nr 1 2010
Sid 1 (3)

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2010-01-10 kl. 18.00-19.15
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),
Cecilia Nyström (sekreterare), Petra Fluor (kassör), Michael Kuntz (ledamot)

Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 1 Val av justerare
Michael valdes att justera dagens protokoll.
§ 2 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 11/2009 genomgicks och godkändes.
§ 3 Ekonomi
Petra meddelar att vi ligger bra till med ekonomin. Vi kommer att ha ca
150 000: - med oss från förra verksamhetsåret. Detta är bättre än beräknat.
Dessutom jobbar Petra med budgeten inför årsmötet. Den kommer att klar
inom kort. Den kommer att specificeras mer än tidigare års budget, detta för
att det ska bli lättare att se olika poster.
SKIFT har gjort en förfrågan om att göra en webb-sändning. Detta skulle
kosta 20000: - och detta vill de ha i bidrag. Daniele kan göra samma sak om
SM körs på en matta. Michael kontrollerar vad detta kostar.
§ 4 Svenska Ju-jutsuligan/Tävling
NKC i Nybro, 8/11 2009 med ca 50 deltagare gick mycket bra. Nästa tävling
är Götakampen är den 30/1 med ca 50 deltagare.
Michael kontaktar Mike Bengtsson gällande hur det går med tävlingen. Just
nu verkar det stå still.
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§ 5 Swedish Open 2010
Gunnar pratade med JJIF:s styrelse gällande Swedish Open (SWOP).
R. Bartens har missat att lägga upp SWOP på listan för årets tävlingar till
styrelsen. De har officiellt bett om ursäkt.
Vi kommer att söka om att SWOP 2011 får European Challenge status.
§ 6 SM 2010
Nytt datum är den 10 april.
§ 7 Graderingssystem
Johan jobbar med ett första utkast. Dessa ska konverteras om från pdf till
word-dokument.
§ 8 Ju-jutsugymnasium
Det har varit två ytterligare möten. Nästa möte är den 13/1.
Nybro Bostad AB har gått med på att ordna med bostad till eleverna under
första läsåret.
Martin Ingholt fortsätter jobbar med detaljerna kring gymnasiet. Ansökan ska
vara inne 31/1 2010. Beslut ska fattas av Riksidrottsförbundet under hösten
2010. Vi kommer att få ett preliminärt beslut under våren.
§ 9 Internationellt
Gunnar skickar en uppdatering till JJIF som de har begärt in.
Gunnar redovisade bland annat ifrån JJIF:s kongress i Aten att de nya regler
som beslutats på den tekniska kongressen i februari 2009 och på mötet i
Kaoshinung 2009 fastslogs.
Tävlingarna var mycket bra organiserade och det var en härlig stämning i
den svenska truppen. Jonathan Askesjö har gjort ett mycket bra jobb med
gruppen.
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§ 10 Domare
Emil gör informationen om vad som ska hända på domarträffen som
planeras tillsammans med tävlande. Detta ca 6 veckor före träffen.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte blir den 22/2 kl. 21.00.
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Michael Kuntz

