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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2002-04-29

Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande) (t.o.m.
§ 33), Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och Niclas
Sjöberg (ledamot)

§ 21 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat

§ 22 Val av justerare
Niclas Sjöberg valdes att justera dagens protokoll

§ 23 Föregående protokoll
Protokoll nr 8, 10 och 11/2001-2002 samt nr 1/2002 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 24 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Beslutades att anskaffa ett
Eurocard till kassören, Petra Fluor.

§ 25 Arvoden i Ju-jutsusektionen
För närvarande är ett dagsarvode1000 kronor. Emil och Petra uppdrogs att
inkomma med ett förslag på nya arvoden till nästa möte.
Domargruppen har beslutat om nya domararvoden (se bilaga 1).

§ 26 Följande funktionärer i Ju-jutsusektionen fastställdes

Landslagscoach kamptävling Johan Blomdahl
Landslagscoach partävling Isabelle Sarfati
Domaransvarig Dan Andersson
Webmaster Henrik Johnsson
Utbildningsansvarig Anders Bergström
PR-ansvarig - vakant
Internationella kontakter Bertil Bergdahl
Stilsamordnare Gunnar Hoffsten
Tävlingssamordnare - vakant
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§ 26 forts.
Positionerna som PR-ansvarig och som Tävlingssamordnare är vakanta.
Emil ordnar arbetsbeskrivningar för dessa poster till nästa möte. Dessa ska
läggas ut på hemsidan för att locka intresserade att höra av sig.
Emil uppdrogs begära in samtliga funktionärers handlingsplaner för 2002.

§ 27 Rapport från JJIF:s kongress i Casteldefels, Spanien
Bertil Bergdahl deltog som svensk representant på konferensen. Under
kongressen beslutades följande:

- att presentera ett nytt tävlingssystem den 25/5 i samband med
European Cup i Paris.

- Fyra internationella tävlingar i Europa kommer att få statusen
"European Challenge Cup" varje år.

- Sverige godkändes att hålla en internationell domarkurs under
året.

- Sveriges förslag om att ha unionskongress vartannat år och JJIF-
kongress vartannat år röstades ner.

Beslutades att Dan Andersson får åka som domare till European Cup i Paris.
Emil utser en delegat till JJEU:s kongress i Paris samma helg.

§ 28 Rapport från SM 2002
Emil rapporterade från årets ju-jutsu-SM i Nybro. Det kan konstateras att
deltagandet i partävlingen var mycket lågt.
Beslutades att ge bidrag till Nybro JJK för att möjliggöra en reprissändning
av SM på Viasat Sport.

§ 29 Domarklädsel
Domargruppen har beslutat att styra upp domarklädseln. Därför har man
tagit fram ett paket med kavaj och byxa i rätt färger hos Brothers. Kavaj och
byxa säljes till domarna för 1800:-

§ 30 Arbetsbeskrinvningar, arbetsordning och infoflöde i styrelsen
Arbetsordningen i styrelsen diskuterades och fastställdes.

§ 31 Nya klubbar
Beslutades godkänna inval av Länna Ju-jutsuklubb och City Ju-jutsuklubb.
Styrelsen hälsar dem välkomna till sektionen.
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§ 32 Tävling
Niclas rapporterade att det blivit diskussioner om uttagningar av landslaget
till European Cup. Niclas uppdrogs kontakta landslagscoachen för att reda ut
på vilka grunder uttagning görs.

Emil uppdrogs ta reda på vilka regler som gäller för seedningslistan.
Han uppdrogs också se till att se till att informationen på hemsidan är aktuell.

Styrelsen beslutade att skicka fyra domare till Danish Open.

§ 33 Hemsidan
Sektionens hemsida har fått ny layout. Styrelsen är nöjd med arbetet som
hittills utförts.

§ 34 Övrigt
Emil rapporterade från konferensen med HS på Hasseludden.
Emil rapporterade också om rekryteringen av nya klubbar som idag är
medlemmar i Svenska Gymnastikförbundet eller inte är med i något förbund
alls.

§ 35 Nästa möte
Nästa möte blir i Varberg i samband med Sport Ju-jutsuns sommarläger.

§ 36 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________________ ____________________
Gunnar Hoffsten Niclas Sjöberg



Bilaga 1

Telefonmöte i Domargruppen den 6/4-2002.

Vi beslutade att ändra domararvodena eftersom domarna inte har någon specifik
post i SBF Ju-jutsusektions budget för utbildning och göra det lättare för arrangörer
vid tävlingar.
Från dagens datum blir domararvodena följande:

500 kr för alla domare, ingen diffrentierad taxa efter vilken domarlicens
vederbörande har.
300 kr går direkt till domaren och 200 kr till SBF Ju-jutsusektion där dessa pengar
öronmärks för domarutbildning.

Dan Andersson
Emil Gustavsson
Niclas Sjöberg


