PROTOKOLL

Nr 10 2009
Sid 1 (3)

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2009-10-19 kl. 21.00-22.15
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),
Cecilia Nyström (sekreterare), Petra Fluor (kassör), Michael Kuntz (ledamot)
från §123.

Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 120 Val av justerare
Petra valdes att justera dagens protokoll.
§ 121 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 9/2009 genomgicks och godkändes.
§ 122 Ekonomi
Petra redovisade det ekonomiska läget. Det ser bra ut.
§ 123 Svenska Ju-jutsuligan/Tävling
Emil har gjort ett förslag gällande fördelningen av prispengar till Jujutsuligans pristagare. Detta diskuterades och därefter beslutades följande
fördelning av prispengarna:
Ettan i varje klass får 1500: - med stor prischeck
Tvåan får 500: Trean får 250: Kriterium för att man ska få prispengar är desamma som kriterium för
medalj. Dvs. för att tre medaljer ska delas ut krävs minst fyra deltagare.
Olika förslag på marknadsföring diskuterades och hur denna ska skötas.
Emil tar kontakt med informationsansvarig om han vill hjälpa oss.
Till Dalafajten i Borlänge, 24/10 2009 är ca 50 deltagare anmälda.
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Inför ligastarten är i stort sett allting klart.
Emil köper in fem stycken aluminium väskor till utrustning. Allt ska vara
smidigt att frakta. Detta ska vara klart till 23/10 2009.
Cicci skriver ner tre olika word-dokument till ligan med bästa fighter, bästa
domare, samt ett gällande information om pristagarna.
§ 124 Swedish Open 2010
Micke och Petra ska bestämma ett möte med Malmö-klubben.
Micke mejlar Ronald Bartens så vi får skriftligt på att SWOP får Challengerstatus 2010.
§ 125 SM 2010
Paris open kommer att krocka med SM. Micke tar kontakt med Jonathan
Askesjö för att diskuterar detta.
Helena Hugosson har skrivit en mycket bra krönika i tidningen Fighter om
SM och Svenska Ju-jutsuligan.
§ 126 Graderingssystem
Niclas Sjöberg har meddelat att han inte längre kan ta hand om detta. Emil
kontaktar Niclas för att få en uppdatering på hur långt han kommit.
Emil har pratat med Johan Ingholt om han kan tänka sig att ta vid där Niclas
avslutade. Johan har sagt ja till detta.
Därefter ska detta remissas till flera som kan bidra med synpunkter.
§ 127 Ju-jutsugymnasium
På fredag den 23 oktober kommer Javier Escalante, Mona Thun Lundqvist,
Marija Fischer, Stefan Stenudd, Emil att träffa Jan Lagerqvist från Nybro
kommun gällande Ju-jutsu gymnasiet. Första elevintag planeras till
höstterminen 2011.
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§ 128 Internationellt
Gunnar kontaktar Jonathan Askesjö gällande bokning av rum under JVM.
§ 129 Domare
En ny domarkurs kommer att bli av i samband med tävlingen i Nybro eller i
Kalmar.
Emil kontaktar arrangerande klubbar i Ju-jutsuligan gällande de fördelar det
innebär att ha egna domare. Det finns ett behov av nya domare.
Det finns ett stort intresse för en domarträff. Träffen bör vara med tävlande
för att kunna ha en bra diskussion.
Emil pratar med Martin Ingholt och Isabelle Sarfati när ett datum kan passa
landslagsgruppen.
En information om vad som ska hända på träffen ska göras.
§ 130 TV-produktionen gällande VM-sändningen
Micke ska träffa vår advokat gällande Livestreams TV-produktion.
En dvd kommer att göras från VM 2008 inom kort.
§ 131 Nästa möte
Nästa möte blir den 7/11 kl. 12.00 i Nybro.
§ 132 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Petra Fluor

