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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion i Varberg 2006-01-27 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande) Dan Andersson (vice ordförande),  
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och  
Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
Adjungerade: 
Isabelle Sarfati och Martin Ingholt (§5) 
 
 
§ 8 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 9 Val av justerare 
Emil Gustafsson valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 10 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 1/2006 genomgicks och godkändes.  
 
§ 11 Ekonomi 
Petra presenterade ett budgetförslag för 2006. Förslaget genomgicks och 
godkändes. 
 
Styrelsen beslutade att coacherna, Isabelle Sarfati och Martin Ingholt ska ha 
varsitt VISA-kort genom SB&K:s försorg för att använda vid större tävlingar.  
 
§ 12 Rapporter 
Emil rapporterade om kontakter med det Ryska Ju-jutsuförbundet. Sektionen 
har fått en inbjudan till Photo Russian Open i Moskva den 29-30/4 April.  
 
Emil har haft kontakt med representanter för Brazillian Jiujitsu i Sverige. 
Reglerna för BJJ ska översättas till svenska. Ett möte kommer att hållas 
under våren.
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§ 12 Rapporter (forts.) 
Niclas rapporterade att nya domarmuffar är på gång.  
 
Emil kommer att döma på Hamburg Open den 18-19/3 
 
Gunnar och Petra rapporterade från det första telefonmötet med VM 2008-
gruppen.  
 
§ 13 Landslag 
Martin och Isabelle rapporterade från landslagslägret den 21-22/2 i 
Jönköping. 
 
Martin rapporterade om planer för fystester och att en sjukgymnast som 
heter Lena Larsson kommer att arbeta med landslaget. 
 
Landslagsledningen önskar att hela landslaget ska ha enhetlig klädsel. 
Tävlande, coacher, domare och officiella personer som reser med laget ska 
bära dessa. 
 
En uttagstävling till juniorlandslaget diskuterades. Emil uppdrogs undersöka 
möjligheterna till detta. 
 
En arbetsbeskrivning för juniorlandslagscoachen måste tas fram snarast. 
Petra uppdrogs ordna detta.  
 
§ 14 Hemsidan 
Henrik Johnsson stannar kvar som webmaster för sektionens sida. Han 
kommer att få hjälp med att ta fram material till sidan. 
 
§ 15 SM i Umeå 
Umeå BK har fått möjlighet att sända SM över webb-TV. Styrelsen beslutade 
stödja detta med 7000:- 
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§ 16 Nästa möte 
Nästa möte blir ett konstituerande möte den 18/3-2006 i samband med 
sektionsårsmötet och förbundsstämman. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Emil Gustafsson 


