PROTOKOLL

Nr 5 2002

Sid 1 (3)

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2002-09-12
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg
(ledamot)
§ 60 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat
§ 61 Val av justerare
Niclas Sjöberg valdes att justera dagens protokoll
§ 62 Föregående protokoll
Protokoll nr 4/2002 godkändes och lades till handlingarna.
§ 63 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
§ 64 Ordföranden informerar
Emil redogjorde för det senase FS-mötet.
§ 65 Information från funktionärerna
Styrelsen beslutade att ha följande kontaktpersoner i Styrelsen:
Gunnar
Emil
Niclas
Dan

- Webmaster
- Coachen för kamplandslaget
- Coachen för parlandslaget
- Tävlingssamordnaren
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§ 66 Landslaget
Ett stjärnläger kommer att hållas i Jönköping den 29/9.
Johan Blomdahl kommer att sluta som coach för kamplandslaget. Styrelsen
beslutade att lägga ut en intresseanmälan på hemsidan.
§ 67 Nya klubbar
Bromölla JJK beviljades inträde i förbundet vid senaste FS-mötet.
Styrelsen hälsar dem välkomna i sektionen.
§ 68 SwedishOpen / SM
Niclas redogjorde för förberedelserna inför Swedish Open.
Dan informerade angående den internationella domarkurs som ska hållas i
samband med Swedish Open.
Flaggor skall inköpas till Swedish Open. De får kosta maximalt 4000:- och
kostnaden skall delas mellan sektionen och arrangören.
Nya medaljer behöver köpas in. Styrelsen uppdrog åt Emil att undersöka
leverantörer och kostnader.
§ 69 EM / VM
Styrelsen beslutade att Tävlingssamordnaren bokar resan till och från VM för
hela truppen. Tävlingssamordnaren redovisar sedan kostnaderna till
styrelsen.
§ 70 Kampsportsgala
Viasat Sport och Fighter Magazine håller en kampsportsgala i Stockholm
den 21/9-02. Andy Gaugl, Nacka JJK och Erik Bolund, Kraftverket JJK
kommer att deltaga i en uppvisningsmatch. Emil, Dan och Niclas kommer att
vara domare.
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§ 71 Nästa möte
Nästa möte sker den 19/10-02 klockan 16.00 hemma hos Petra i samband
med Ju-jutsu Kai’s Svartbältesträff på Bosön.
§ 72 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Niclas Sjöberg

