Sid 1 (3)

PROTOKOLL

Nr 11 2010

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen den
2010-12-14 kl. 21.15-22.30.
Närvarande:
Gunnar Hoffsten (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Emil Halvardsson
(kassör), Isabelle Sarfati (ledamot), Helena Hugosson (ledamot) Mathias
Forsberg (ledamot).
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 124 Val av justerare
Helena valdes att justera dagens protokoll.
§ 125 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 10 2010 genomgicks och godkändes.
§ 126 Ekonomi
Emil rapporterade att vi ligger något bättre till än budgeterat.
§ 127 Tecknings- och attesträtt
Styrelsen beslutade att ordföranden Gunnar Hoffsten har teckningsrätt för
Svenska Ju-jutsufederationen. Teckningsrätten gäller för samtliga bank- och
postärenden samt firma. Gunnar Hoffsten har dessutom federationens
attesträtt.
Även Emil Halvardsson har både teckningsrätt samt attesträtt enligt tidigare
protokoll.
§ 128 Svenska Jujutsuligan/Tävling
Nästa tävling i ligan blir i Göteborg den 29 januari 2011. Göteborgs JJK söker
förlustgaranti för denna tävling. Eftersom deras budget har ett minusresultat
begär vi in en ny budget.
Värnamo JJK kommer dessutom att arrangera en barn- och ungdomstävling
den 15 januari.
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§ 129 Swedish Open 2011/SM
Malmö JJK har gjort en ansökan att arrangera SM. Styrelsen beslöt att bifalla
detta. Klubben kommer att arbeta med Swedish Open som planerat. Mycket
av arbetet med dessa tävlingar kommer att samanfalla vilket är positivt.
Även Värnamo JJK har ansökt om SM 2011. Vi ser det positivt att flera klubbar
är intresserade av att arrangera SM.
§ 130 Graderingssystem
Det internationella graderingssystemet som Johan Ingholt översatt har sålts till
ett förlag. Detta innebär att Federationen skulle behöva köpa rättigheterna av
förlaget vilket skulle bli stora kostnader. Däremot finns en mycket bra engelsk
version som nu kommer att ges ut. Styrelsen beslöt att erbjuda den engelska
versionen till våra medlemmar. Gunnar beställer hem examplar av dessa.
§ 131 VM 2010 S:t Petersburg
Helena rapporterade att vi tyvärr inte fick några medaljer till Sverige. Dels kan
detta bero på en generationsväxling dels verkar det vara så att flera inte
nådde upp till sina bästa prestationer.
36 länder deltog på mästerskapet vilket är flest antal någonsin.
Arrangemanget var i stor sett godkänt.
Gunnar samt Bertil Bergdahl deltog på det Tekniska mötet. Diskussioner
fördes om diverse ändringar t.ex. med viktklasserna. Inga av dessa
godkändes.
På årsmötet blev Dylan Sung från Taiwan vald till vice ordförande och Georgy
Kukoverov från Ryssland till andre vice ordförande.
§ 132 Domare
Michael har varit i kontakt med Henrik Sandberg från Danmark gällande att
arrangera en B Continental kurs.
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§ 133 Landslaget
Martin Ingholt (landslagscoach), Linda Lindström (landslagscoach) samt Lena
Larsson (sjukgymnast) har meddelat att de inte kommer att fortsätter som
ledare inom landslaget.
Gunnar kontaktar Michael som kontaktar en del intressanta personer som
diskuterats och förhör sig om någon av dessa önskar ta över. Intresserande
meddelar styrelsen hur man tänkt sig ledarskapet.
Helena kontaktar Lenas syster Annika Larsson och frågar om hon vill ta över
som sjukgymnast.
§ 134 Nya klubbar
Fuji Carlskrona Jiujitsu Klubb har sökt inträde i sektionen. Såvida inte distriktet
har något att invända hälsar styrelsen dem varmt välkomna.
§ 135 Nästa möte
Nästa möte blir den 11/1 kl. 21.15 över telefon.
§ 136 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Helena Hugosson

