
Svenska Jujutsu Federationen  

Protokoll nr 10 2011 

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Jujutsu Federationen 2011-11-15 

Närvarande: Daniel Norrgård (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande), Jonas 
Elfving (kassör), Henrik Andersson (ledamot), Helena Hugosson (ledamot), Sofie 
Henningsson (från §104) och Tobias Back (suppleant)  
 

§ 99 Val av mötessekreterare 
Henrik valdes till mötessekreterare 

§ 100 Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Tobias valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 101 Ekonomi 
Jonas har inte fått någon uppdaterad rapport från RF-Ekonomi och kan inte ge någon 

aktuell ekonomisk rapport. 

§ 102 Föregående mötes protokoll 

Protokoll nr 9 genomgicks och godkändes. 

§ 103 JJIF kongress 
Gunnar rapporterar från JJIF kongressen 

- Ekonomin är god 

- Sverige skickade inga domare till JVM i år, Det kommer med all sannolikhet 

under 2013 införas att varje land kommer att få betala en kostnad för 

domarna. Kostnaden beräknas efter hur stort lag man skickar. Pengarna 

använder den internationella domarkommittén till att betala de kostnader man 

har för de domare som kommer dit. 

- Medlemsavgiften till det europeiska förbundet (JJEU) slopas. Det 

internationella förbundet (JJIF) kommer att ge bidrag till de kontinentala 

förbunden. Man återgår därmed till den ordning som var tidigare. 

- När det gäller Newazatävling inom JJIF så kan SvJJF troligen inte tävla i det 

p.g.a. de stadgar som Svenska Budo & Kampsportsförbundet har. 

§ 104 JuniorVM 
- Alla sex svenska deltagarna gick till final eller bronsmatch. Fem fick medalj 

med sig hem. Guld till Sara Widgren i U21 -62 kg, Silver till Isabelle Vistam i 

U18 -57 kg, Silver till Fredrik Widgren i U18 -81 kg, Brons till Joakim Wallberg i 

U21 -77 kg, Brons till Johanna Sand i U18 -70 kg. På det hela taget en stor 

och bra insats av alla, vilket bådar gott inför framtiden.  

- Sara Widgren som tog guld i JVM tog även brons i senior-VM tidigare under 

hösten. 



§ 105 Ungdoms- och medlemsrekryteringssatsningen 
- Budoklubben Shindo har inkommit med en ansökan om bidrag på 6.000:- till 

ett Ungdomsläger. Styrelsen förelägger att föreningen inkommer om 

aktiviteten och dess kostnader och utefter det beslutar styrelsen om 

kostnadstäckning på max 6.000:-. Styrelsen vill gärna ha en artikel om det till 

hemsidan. Tobias uppdrogs att ta kontakt med Shindo angående beslutet.  

- Juniorlandslaget har inkommit med ett förslag på att vi använder 20.000:- till 

Juniorlandslandslaget från ungdomssatsningen. Pengarna ska användas till 

avslutande träningsläger. Seniorlandslaget kommer bjudas in till detta för att 

intresserade ungdomar i landet därmed ska få möjlighet att träna för 

landslaget, coacherna mfl.  

Styrelsen beslutar att Juniorlandslaget kan använda max 20.000:- från 

ungdomssatsningen och inkomma med rapport från aktiviteten och dess 

kostnader. 

§ 106 Hemsidan 
- Gunnar uppdrogs be samtliga att se över om det är några felaktigheter med 

hemsidan och vad som behöver rättas till. 

- Styrelsen beslutade att vi ska söka efter en ny webbmaster. 

- Styrelsen beslutade att sidan kopplas till SB&K för att på så sätt få en mer 

levande hemsida. 

- Gunnar uppdrogs att prata med Daniele, om sidan och aktiviteten på den. 

§ 107 Skandinavisk liga 
Det har förts diskussion om en skandinavisk liga där tävlingarna skall ligga nära 

landsgränserna. Styrelsen finner detta intressant och beslutar om att aktivt söka och 

vara med i en sådan liga. Sportchefen Mikael Bengtsson uppdrogs arbeta vidare 

med detta. 

§ 108 Swedish Open/Scandinavian Open 2012 
Styrelsen uppdrog åt sportchefen att göra ett Swedish Open, alt Scandinavian Open, 

2012 

§ 109 SM 2012 
Sollentuna och Umeå IKSU har anmält att de vill arrangera SM. Umeå var först och 

kommer därför i första hand erbjudas att få arrangemanget. Beslut om vem som får 

det bordlades till nästa möte i Växjö den 16/12 

§ 110 Extra anslag 
Seniorlandslaget har inkommit med en fråga om de kan dra över sin budget med 10-

15 000:- i år. Detta p.g.a. 2011 års förbundsstämma beslut kan de inte hålla 

budgeten. Styrelsen finner att de kan ta detta utrymma eftersom vi får högre 

statsanslag nästa år. Styrelsen beslutade att de kan dra över sin budget med max 15 

000:- och att det regleras med nästa års anslag. 



§ 111 Nästa möte 
Nästa kommer att äga rum 16-17 december i Växjö 

§ 112 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 _____________________________   _____________________________  
Daniel Norrgård, mötesordförande  Tobias Back, justeringsman 
 

 

 

 _____________________________  
Henrik Andersson, mötessekreterare 
 
 
 
 


