PROTOKOLL

Nr 2 2010
Sid 1 (3)

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2010-02-22 kl. 21.00-22.45.
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),
Cecilia Nyström (sekreterare), Petra Fluor (kassör), Michael Kuntz (ledamot)

Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 13 Val av justerare
Gunnar valdes att justera dagens protokoll.
§ 14 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 1 2010 genomgicks och godkändes.
§ 15 Ekonomi
Petra presenterade ett förslag gällande budget inför 2010.
Christer Ekman från Akademiska Ju-jutsu föreningen har ansökt om ett bidrag
till ett läger. Styrelsen beslöt att bidra med 3000: -.
Beslutade att betala ut 10 000: - i arrangörsbidrag för SM till SKIFT.

§ 16 Svenska Ju-jutsuligan/Tävling
Götakampen i Göteborg, 30/1 2010 med drygt 50 deltagare gick mycket bra.
Dessutom har X-fight 2 avgjorts i Gävle 20/2 med 50 deltagare.
Nästa tävling blir Nordic Cup i Nacka den 27-28/3. Detta är sista chansen
gällande kval till SM.
Diskussion fördes om att starta en barnliga. Målet är att starta upp denna till
hösten 2010. Barnligan kommer att gå parallellt med ordinarie Ju-jutsuligan.
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§ 17 Swedish Open 2011
Petra har kontaktat Malmö JJK gällande en förfrågan om att stå som
arrangerande klubb gällande SWOP 2011.
§ 18 SM 2010
Allt går enligt planerna. När det gäller webb-sändning av mästerskapet är
detta inte klart. Michael kontaktar Daniele Lepre gällande detta.
§ 19 Graderingssystem
Gunnar tar kontakt med Niclas Sjöberg om att få alla dokumenten gällande
systemet eftersom dessa fortfarande saknas. Därefter skickar Gunnar vidare
dokumenten till Johan Ingholt som tidigare planerat.
§ 20 Ju-jutsugymnasium
Michael Kuntz och Gunilla Petersson från kommunen har besökt
Riksidrottsförbundet (RF) 17 februari.
Vi jobbar vidare med de förutsättningar som gäller.
Emil kontaktar kansliet om att göra en liten presentation att dela ut.
§ 21 Internationellt
Gällande MA games är Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg de enda från
Sverige som har uppfyllt kriteriet för att delta. Men de har valt att inte ställa
upp. Däremot kan någon av våra svenska deltagare att komma med på någon
reservplats.
Tekniska möten kommer i fortsättningen att vara vart fjärde år.
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§ 22 Domare
Under Götakampen blev Daniel Norrgård, Ljungby Ju-jutsuklubb uppgraderad
till B-licens.
Janet Smedberg och Cicci Nyström båda NKC uppgraderades till A-licens.
§ 23 Nästa möte
Nästa möte blir den 15/3 kl. 21.00.
§ 24 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Gunnar Hoffsten

