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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2002-07-23 i Norrahammar
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg
(ledamot)
§ 50 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat
§ 51 Val av justerare
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll
§ 52 Föregående protokoll
Protokoll nr 3/2002 godkändes och lades till handlingarna.
§ 53 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Avbokningen av logi för Karen Pacull under Paris Open inkom för sent.
Styrelsen beslutade därför att hon får stå för den kostnaden själv.
En skrivelse har inkommit från Uppsala JJK där man söker ekonomisk
täckning för ett projekt för att stötta tjejer som vill ta dangrader. Styrelsen
stödjer projektet, men anser att den ekonomiska kalkylen är orimlig. Petra
uppdrogs att skriftligen besvara skrivelsen samt begära in en ny ekonomisk
kalkyl. Styrelsen beslutade att det ekonomiska stödet till projektet skall
uppgå till max SEK 5000:§ 54 Arbetsbeskrivningar, arbetsordning och infoflöde i styrelsen
Emil är färdig med arbetsbeskrivningarna. Dessa mailas ut till styrelsen
inom kort för eventuella synpunkter och justeringar.
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§ 55 Utträde
Vindelns JJK har begärt utträde ur Svenska Budoförbundet på grund av att
de inte lyckats få tag i en ny träningslokal. De har sänt en skrivelse till Kulturoch Fritidskontoret samt Utbildnings- och Fritidsnämnden i Vindelns
Kommun, Riksidrottsförbundet, Svenska Ju-jutsuförbundet och till Svenska
Budoförbundet där de förklarar sin situation.
Styrelsen finner det anmärkningsvärt att klubben inte fått hjälp att skaffa en
träningslokal och beslutade att skicka en skrivelse till berörda instanser
inom Vindelns Kommun.
Styrelsen beviljar dock klubben utträde i enlighet med skrivelsen.
§ 56 Tävling
Till VM i Uruguay är budgeterat SEK 100,000:- Detta ger utrymme för ca sju
personer att resa, domare och coacher inkluderat. Styrelsen anser med
bakgrund av detta att endast meriterade tävlande med medaljchans bör få
åka. Målet är att ta minst tre medaljer.
Styrelsen beslutade att arrangera en resa till German Open den 5 oktober.
Niclas rapporterade från landslaglägret i Jönköping.
§ 57 Funktionärer i Ju-jutsusektionen
Styrelsen beslutade att avskaffa posten som PR-ansvarig. All PR skall i
framtiden skötas av respektive stil, tävlingssamordnaren, tävlingsarrangör
samt SBF centralt.
§ 58 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 4/9-02 klockan 21.00
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§ 59 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Petra Fluor

