PROTOKOLL

Nr 11 2009
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Fört vid möte i Nybro med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2009-11-07 kl. 14.00-18.00
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),
Cecilia Nyström (sekreterare), Petra Fluor (kassör), Michael Kuntz (ledamot)

Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 133 Val av justerare
Emil valdes att justera dagens protokoll.
§ 134 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 10/2009 genomgicks och godkändes.
§ 135 Ekonomi
Petra redovisade att det ekonomiska läget är oförändrat.
Ett nytt bankkonto kommer att öppnas. Petra och Emil kontaktar olika
alternativ. Därefter kommer nya kort att knytas till kontot. Dessa kommer att
vara med personligt ansvar.
Från och med årsskiftet kommer all ekonomi att köras parallellt med SBKF: s
ekonomi.
§ 136 Svenska Ju-jutsuligan/Tävling
Dalafajten i Borlänge, 24/10 2009 med ca 50 deltagare gick mycket bra.
Nästa tävling är NKC i Nybro den 8/11 med ca 50 deltagare.
Beslutade att köpa in tre projektorer med tillbehör för ca 15 000 och gör en
avskrivning på dem på tre år. Dessa kommer att användas på tävlingarna
framöver.
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§ 137 Webb och information
Beslutade att Helena Hugosson kommer att vara Ju-jutsufederationens
pressansvarig.
§ 138 Swedish Open 2010
Micke har fått svar från Ronald Bartens som påstår att inget var lovat
gällande att SWOP skulle får Challenger-status 2010. Ytterligare kontakt
kommer att ta med Ronald gällande vad som faktiskt lovats oss. Dessutom
kommer vi att meddela att jobbet inför SWOP 2010 redan har startats.
§ 139 SM 2010
Inget nytt datum är spikat.
§ 140 Graderingssystem
Första utkastet ska vara klart 13/12 2009.
§ 141 Ju-jutsugymnasium
Mötet i Nybro den 23/10 var mycket positivt från alla parter. Nästa möte
kommer att vara i Stockholm den 30/12. Från Ju-jutsufederationen kommer
troligtvis både Emil och Micke att delta. Dessutom kommer Mikael
Söderqvist vara med.
§ 142 Internationellt
Gunnar kommer att delta på det extra årsmöte som JJIF utlyst under JVM.
§ 143 Domare
Emil gör informationen om vad som ska hända på domarträffen som
planeras tillsammans med tävlande.
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§ 144 Nästa möte
Nästa möte blir den 13/12 kl. 21.00.
§ 145 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Emil Gustafsson

