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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2008-04-07
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande),
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Cicci Nyström (ledamot)

§ 31 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 32 Val av justerare
Cicci valdes att justera dagens protokoll.
§ 33 Föregående mötes protokoll
Protokoll 2/2008 och 3/2008 genomgicks och godkändes.
§ 34 Ekonomi
Petra redogjorde för det ekonomiska läget. Än så länge är läget lugnt.
§ 35 Tävling
Hamburg Open den 15-16 mars gav hela sex medaljer. Linda Lindström,
guld -55 kg, Johan Ingholt, silver -77 kg, Norma Jansson, brons -55 kg,
Henrik Svahn, brons -69 kg, Jonas Lund, brons -73 kg, Junior och Ville Ilola,
brons +94 kg.
Paris Open gick av stapeln den 29-30/3 och resulterade i tre svenska
medaljer. Guldet i -62 kg gick till Jessica Tanzilli Jansson och varsitt brons
gick till Linda Lindström, -55 kg och Ville Ilola +94 kg. Niclas Sjöberg deltog
som domare.
§ 36 Hemsidan
Tyvärr har uppdateringarna på sektionens hemsida haltat något under
vintern. Gunnar har tagit över som webredaktör så nu ska det bli tätare
mellan uppdateringarna. Henke Johnsson kommer fortsätta vara ansvarig för
tekniken bakom sidan.
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§ 37 Nya klubbar
Liljeholmens BJJ Klubb, Stockholm, Norrahammars Ju-jutsu och
Sportförening samt Shogun Ju-jitsu, Oskarsström, har sökt inträde i
sektionen. Såvida inte distrikten har något att invända hälsar styrelsen dem
varmt välkomna.
§ 38 SM 2008 i Värnamo
SM i Värnamo har ca 80 deltagare anmälda, inklusive aspiranter (15-17 år).
Om möjligt kommer det holländska tävlingssystemet användas för
administrationen runt tävlingen.
§ 39 VM 2008 i Malmö
Emil kommer den 18/4 att träffa TV4 Sport tillsammans med SB&Kʼs
informatör Henrik Hjelmberg.
GAK Enighet i Malmö är tillfrågade som lokal arrangör i Malmö. Petra
kommer att ha ett möte med dem inom kort.
Michael Kuntz är senaste tillskottet i arbetsgruppen kring VM. Han kommer
främst att arbeta med banketten, catering och vara ansvarig för
tävlingssekretariaten.
§ 40 Hans Greger 10 dan
Soke Hans Greger, Ju-jutsu Kai, tilldelades 10:e dan under Svenska Jujutsuförbundets påskläger. Styrelsen sänder sina varmaste gratulationer!
Emil var närvarande som officiell representant för Svenska Budo &
Kampsportsförbundet med en gåva.

§ 41 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 5 maj kl. 21.00
§ 42 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Cicci Nyström

