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- fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Ju-

jutsusektion 2001-02-12. 
 
Deltagare: 
Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr), Magdalena Sundqvist (kass) 
och Irene Brändström. Anders Bergström, Emil Gustafsson, Magnus Jonsson 
och Göran Westling adjungerades under § 17. Cecilia Nyström (valberedn) 
adjungerades under § 18. Lars Stålnacke hade anmält förhinder. 
 
§ 14 Mötets öppnande 
Vice ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 19.30. 
 
§ 15 Val av justerare 
Irene Brändström valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 16 Föregående protokoll 
Protokoll nr 1 2001 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 17 Rapporter från funktionsansvariga 
- Anders Bergström rapporterade att en förbundsgemensam utbildnings-

plan kommer att läggas fram för fastställande på förbundets årsmöte. 
Nordiska Ju-jutsuförbundet (NJJF) avhöll ett möte i samband med VM i 
Köpenhamn. Ev kommer NJJF att arrangera ett nordiskt läger för 
partävling i år. 

- Emil Gustafsson rapporterade att han kommer att skriva i kampsport-
tidningen Fighter om Ju-jutsu framöver. Han har också diskuterat med 
Viasat Sport om att de skall sända ett magazin om kampsport. Emil 
efterlyser vidare mer information om planerade aktiviteter via mail. 

- Magnus Jonsson har arbetat med löpande underhåll och uppdateringar 
av sektionens hemsida www.budo.se/ju-jutsu/ . Informationen om lands-
laget skall utökas med presentation av lagmedlemmarna, tävlingskalen-
darium m m. Ett utskick skall gå med Budo-info med uppmaning att 
klubbarna meddelar sin e-postadress till Magnus, så att sektionen kan 
göra utskick till klubbarna i olika ärenden. Magnus skall ta fram en 
gemensam mailadress till sektionens funktionärer, som vi kan använda 
internt för att informera varandra om planerade aktiviteter m m. Adressen 
blir alla.ju-jutsu@budo.se .  

- Göran Westling rapporterade om landslagets genomförda aktiviteter 
under hösten 2000. Landslaget vill skicka deltagare till Danish Open i maj 
som en del i uppladdningen för World Games. Landslagsläger planeras till 
augusti, oktober och november. 
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- Magdalena Sundqvist rapporterade om kalendarium och budget för 

landslaget 2001. Stjärnlägret 28-29/4 kommer att hållas i Uppsala 
och/eller Umeå. Lägret leds arvodesfritt av landslagsmedlemmar, och 
intäkterna går direkt tillbaka till landslagets verksamhet. 

- Irene Brändström rapporterade att en domarkurs planeras i samband med 
Nacka Dacka Cup och Viking Cup 24-25/2. Hans Brändström och Tomas 
Hermander måste göra ett nytt prov för att få behålla sina internationella 
domarlicenser på nivån World Referee, då de inte dömt vid de senaste 
internationella tävlingarna. 

 
§ 18 Valberedningen 
Cecilia Nyström, sammankallande i valberedningen, redogjorde för 
valberedningens arbete inför årsmötet 2001. 
 
§ 19 Budget 2001 
Den ekonomiska rapporteringen från förbundet släpar efter, varför något 
resultat för 2000 inte kan presenteras. Frågan om budget för 2001 bordlades 
därför till kommande möte. Inför World Games är det fortfarande oklart vem 
som står för olika kostnader, ex domare. 
 
§ 20 Rapport från HS 
Bertil Bergdahl rapporterade från huvudstyrelsens senaste möte. Ett 
preliminärt bokslut föreligger. Ett förslag till nya regler för förtjänsttecken 
diskuterades. Förslag till utbildningsplan har förelagts styrelsen, och kommer 
att behandlas på årsmötet. Frågan om Riksidrottsgymnasium samt de 
motioner som ligger till årsmötet diskuterades också. Nästa möte med HS 
hålls den 19/2. 
     
§ 21 Björn Hornvalls Minnesfond 
Fondens kapital kan placeras bättre för att ge högre avkastning. Styrelsen 
beslutade att kontakta Svenska Ju-jutsuförbundet och fondstyrelsen för att 
diskutera var fondens huvudmannaskap skall ligga i framtiden. 
 
§ 22 Läger över stilgränserna 
Intresset från de olika i sektionen ingående stilarna för att deltaga på lägret är 
svalt, varför styrelsen avvaktar i frågan. 
 
§ 23 Tävlingslicenser 
Information om det nya systemet med tävlingslicenser där klubbarna köper 
onumrerade licenser som dateras när de tävlande får dem har inte nått ut till 
klubbarna. Irene Brändström ges i uppdrag att göra ett utskick med Budo-
info, och Magnus Jonsson skall lägga upp motsvarande information på 
hemsidan. 
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§ 24 Ansökan från Nacka JJK 
Nacka Ju-jutsuklubb ansöker om pengar för medaljer till Nacka Dacka Cup. 
Sektionen står endast för medaljer till SM. För övriga tävlingar åligger det 
arrangören att anskaffa medaljer. Styrelsen avslår därför ansökan. Bertil 
Bergdahl meddelar klubben beslutet. 
 
§ 25 Medaljer till SM 
Bertil Bergdahl ges i uppdrag att ta fram en ny medalj då de är slut och den 
tidigare layouten inte längre kan användas. Medaljerna skall beställas inför 
SM som avhålls den 31/3. 
 
§ 26 Ny klubb 
Styrelsen rekommenderar inval av Budo Höör IF. Klubben tränar ABS-
systemet. 
 
§ 27 Nästa möte 
Den 23/3 hålls ett möte på Scandic Crown Slussen inför sektionsårsmötet 
dagen därpå. 
 
§ 28 Mötets avslutande 
Vice ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 22.00. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Ola Johanson  Irene Brändström 


