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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2003-02-19

Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Dan Andersson (vice ordförande), Petra Fluor (kassör) och
Niclas Sjöberg (ledamot)

§ 12 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 13 Val av justerare
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll.

§ 14 Föregående protokoll
Protokoll nr 1/2003 godkändes och lades till handlingarna.

§ 15 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.

§ 16 Rapporter
Emil redogjorde för arbetet i FS inför den kommande Förbundsstämman.

Sektionen står utan coach för kamplandslaget. Emil och Kjell Bornemo
arbetar på en tillfällig lösning för att få laget att fungera. Målet är dock att så
snabbt som möjligt hitta någon som kan ta på sig uppgiften som coach.

Dan redogjorde för ett möte domargruppen haft i samband med
tävlingslägret i Linköping den 7-9/2-2003. Bland annat diskuterades
ungdomstävlingsreglerna. Man gjorde också en perliminär uttagning av vilka
domare som ska döma internationellt under året.

Dan redogjorde också för förberedelserna inför Nordic Cup.

Tävlingspärmen är nu nästan klar. Emil  skickar ut en kopia på remiss till
styrelsen inför nästa möte.
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§ 16 Rapporter (forts.)
Dan kommer  att representera Sverige på JJEU:s Tekniska möte i Paris 15-
16/3-2003 istället för Bertil Bergdahl som inte har möjlighet att närvara.

§ 17 SM 2003
Styrelsen beslutar att Nybro Kamsport Center får arrangera SM i ju-jutsu
2003. Arrangören arbetar på att SM:et skall sändas på Viasat Sport.

§ 18 Samarbete över stilgränserna
Emil uppdrogs att i samarbete med Jonas Johansson i Svenska Ju-
jutsuförbundets Tävlingkommitté arrangera ett möte över stilgränserna i
samband med Nordic Cup.

§ 19 Tävling
Emil har tagit fram ett förslag på klassindelning för tävlingar i ju-jutsu. Enligt
förslaget fördelas de tävlande i klasserna Ungdom, Nybörjare och Elit.
Förslaget går ut på remiss till nästa möte.

§ 20 Ungdomstävlingsregler
Regelverket är nu klart. Styrelsen beslutar att köra reglerna på prov under
2003. Reglerna skall skickas ut till klubbarna inom kort.

§ 21 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 12/3.

§ 22 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________________ ____________________
Gunnar Hoffsten Petra Fluor


