
PROTOKOLL  Nr 2 2009     Sid 1 (3) 
 
Fört vid möte i Nybro med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2009-02-14 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande) 
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare) (§18-) och 
Cicci Nyström (ledamot) 
 
 
 
§ 11 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 12 Val av justerare  
Petra valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 13 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 1/2009 genomgicks och godkändes.  
 
§ 14 Ekonomi 
Petra lade fram budgeten för 2009. Budgetens riktlinjer klarlagdes inför 
stämman i mars.  
Resultatet från 2008 ser bra ut. 
 
§ 15 Rapporter 
Emil och Petra rapporterade från det senaste FS mötet. Mötet var bra och 
givande.  
Till nästa möte fick styrelsen i uppdrag att tänka igenom var vi står i 
omorganisationsfrågan.  
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§ 16 Tävling 
Götakampen i Göteborg genomfördes den 31/1 med 29 deltagare. Trots ett 
lågt deltagarantal är det bra att tävlingen genomfördes. Det var tävlande i 
både duo och kamp. 
 
Den 21/2 kommer X-fight 1 att arrangeras i Gävle. 
 
SM kommer att arrangeras i Värnamo den 18/4 
 
Niclas ska ta upp en kontakt som ska göra en hemsida gällande Svenska Ju-
jutsuligan. Niclas kommer även att göra ett flödesschema gällande 
informationen som ska finnas på denna sida. 
Dan Andersson, Nico Christoforidis och Michael Kuntz kommer att gå 
domarutbildning i Tyskland 12-14 juni. 
 
Niclas skriver rent juniorreglerna och skickar in dessa till RF för att få SM-
status till SM i år. 
 
§ 17 Nya klubbar 
Frontier MMA Akademi, Katrineholms Jiujitsuclub och Wäsby 
Kampsportsklubb har sökt inträde i sektionen. Såvida inte distrikten har 
något att invända hälsar styrelsen dem varmt välkomna. 
 
§ 18 VM utvärdering 
Petra har fått in olika synpunkter, positiva och negativa. Dessa 
presenterades och kommer att skrivas ner i en dokumentation. Det kommer 
att bli ett möte i Varberg 13 juni där VM kommer att sammanfattas och 
dokumenteras.  
 
§ 19 Meritgradering 
Beslutade att Daniel Petersson kommer att tilldelas en grad av 3 dan enligt 
SB&K:s Ju-jutsusektions kriterium. Daniel kommer att tilldelas graden i 
samband med hans avtackning vid årsstämman i Stockholm den 21 mars. 
 
§ 20 Mål och visioner 
Våra mål och visioner för 2009 diskuterades och beslutades inför 
årsstämman. 
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§ 21 Visioner i framtiden 
Visioner vad vi ska göra i framtiden ägnades både tid och bra diskussioner 
åt. Petra kommer att sammanfatta dessa till nästa möte.  
 
§ 22 Nästa möte 
Nästa möte blir den 1/3 kl. 21.00 
 
§ 23 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Cicci Nyström     Petra Fluor 
 
 
  


