PROTOKOLL
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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2006-05-01
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör),
Niclas Sjöberg (ledamot)

§ 27 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 28 Val av justerare
Dan Andersson valdes att justera dagens protokoll.
§ 29 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 2/2006 och 3/2006 genomgicks och godkändes.
§ 30 Ekonomi
Petra rapporterade om det ekonomiska läget. En halvårsavstämning kommer
att ske vi nästa möte.
§ 31 Rapporter
Dan rapporterade att domarkommittén informerat om de nya tävlingsreglerna
vid tävlingar som hållits under våren. Daniel Petersson kommer att ha hand
om översättningen av reglerna till svenska och all information om dessa.
Emil rapporterade att Umeå Budoklubb gjorde ett kanonbra SM.
§ 32 Landslaget
Den 19 – 21/5 kommer det att hållas ett landslagsläger i Nacka.
Landslaget kommer att representeras vid European Cup i Meiningen i
Tyskland.
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§ 33 Internationellt
Styrelsen beslutade att Emil, Dan och Gunnar ska representera Sverige på
det internationella sommarlägret på Kreta 9 – 15/7 för att deltaga i arbetet
med de nya reglerna och tolkningarna av dessa. Under lägret kommer det att
vara tekniska möten och domarutbildning.
§ 34 Handikappsansvarig
Styrelsen beslutade att utse Thomas Lundkvist från Malmö till
handikappansvarig i sektionen.
§ 35 VM 2008
VM-gruppen träffades den 29/4 i Malmö för att bl.a. titta på arenan och träffa
representanter för Malmö Stad.
§ 36 Swedish Open
Styrelsen beslutade att Kaisho Budoklubb ska arrangera Swedish Open
2006, 2007 och 2008. SBI är intresserade av att sponsra arrangemanget.
Styrelsen beslutade ha ett möte med SBI inom kort.
§ 37 Profilkläder för landslaget
Styrelsen beslutade att beställa profilkläder för landslaget från SBI. De
tävlande kommer själva att få köpa tröjor, jackor och väskor.
§ 38 Juniorlandslag
Ingen har ännu sökt posten som juniorlandslagscoach. Styrelsen beslutade
gå ut med en ny sökning.
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§ 39 Nästa möte
Nästa möte blir den 29/7-2006 i Värnamo.
§ 40 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Dan Andersson

