PROTOKOLL

Nr 3 2005
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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo &
Kampsportförbundets Ju-jutsusektion 2005-04-13
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Petra Fluor (kassör), Niclas Sjöberg (ledamot) och
Dan Andersson (vice ordförande) (§ 26 - § 31)
Adjungerad:
Henrik Johnsson
§ 24 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 25 Val av justerare
Emil Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 26 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 1/2005 och 2/2005 genomgicks och godkändes.
§ 27 Ekonomi
Styrelsen beslutade betala ut en förlustgaranti på 5000:- till JJK Samurai för
att täcka en del av förlusten för Swedish Open 2004
När en förening vill hyra sektionens matta för ett arrangemang skall man
kontakta Nico Christoforidis i Värnamo som sköter all logistik kring mattan.
Den hyrande klubben står för alla kostnader kring transport av mattan.
Mattan kostar 2000:- (minimum debitering) per dag eller helg att hyra.
§ 28 Rapporter
Emil rapporterade från Hamburg Open som gick den 5 -6 mars. Denna gång
blev det två medaljer, ett silver till Marcus Eriksson, Nacka JJK och ett brons
till Jessica Tanzilli, Gävle JJK
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§ 28 Rapporter (forts.)
Niclas rapporterade från Paris Open som gick den 9 -10 april.
Arrangemanget var mycket bra och laget kom hem med hela fem medaljer,
ett silver och fyra brons. Bl.a. tog duoparet Giselle Medina/Petra Hultgren
från Växjö JJK en sivermedalj. Martin Ingholt har kommit in i sin roll som ny
coach för kamplaget vilket styrelsen tycker känns mycket positivt.
Dan rapporterade att han och Emil är nominerade av Internationella
Domarkommittén att döma på World Games.
Henke rapporterade angående den nya layouten på hemsidan. En sida med
login kommer att skapas för att landslagscoacherna ska kunna ge aktuell
information till landslagstruppen.
§ 29 Tävling
Niclas uppdrogs kontakta Kaisho BK i Helsingborg angående att arrangera
Swedish Open 2005
En buss kommer att gå till EM i Wroclav, Polen, 3 -5 juni. Ett antal platser för
supporters kommer att erbjudas.
Styrelsen beslutade att deltagande vid DM inte ska likställas med SM inom
ju-jutsu när det gäller ranking elit/nybörjare.
§ 30 VM 2008
Styrelsen beslutade utse Petra Fluor och Gunnar Hoffsten till projektledare
för VM 2008 i Malmö. Petra och Gunnar fördelar ansvar och arbete
sinsemellan och kommer kontinuerligt att rapportera till styrelsen om hur
arbetet fortskrider.
§ 31 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 9/5-2005.
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§ 32 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Emil Gustafsson

