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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & 
Kampsportförbundets Ju-jutsusektion 2005-06-13 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande) 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och  
Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
 
§ 41 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 42 Val av justerare 
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 43 Föregående mötesprotokoll  
Protokoll nr 4/2005 genomgicks och godkändes. 
 
§ 44 Ekonomi 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Inför halvårsskiftet ser läget 
gott ut. 
 
§ 45 Rapporter 
Petra rapporterade från det senaste FS-mötet. 
 
Emil rapporterade från EM i Wroclaw, Polen. Arrangemanget var mycket bra 
och de svenska deltagarna gjorde mycket bra ifrån sig. 
 
Dan rapporterade att den planerade domarkursen i Umeå blev inställd pga 
för få anmälda.  
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§ 45 Rapporter (forts.) 
Stockholms Ju-jutsu Dojo har i en skrivelse till styrelsen påpekat att det 
förekommer ett stilmärke på en av bilderna i layouten på sektionens 
hemsida. Eftersom sidan bör vara stilneutral yrkade man på att detta bör 
korrigeras. Webmaster Henrik Johnsson uppdrogs ändra i layouten.  
 
§ 46 Landslaget 
Landslaget tog tre medaljer på EM i Wroclaw, Polen: 
 
Johan Jorup, Linköpings BK, silver i -94kg 
Linda Lindström, Nacka JJK, brons i -55kg 
Jessica Tanzilli Jansson, Gävle JJK, brons i -62kg 
 
31/6 – 3/7 hålls ett landslagsläger i Kalmar. Emil kommer att stå för 
matlagningen för att hålla ner kostnaderna. 
 
§ 47 Internationellt 
Det internationella sommarlägret hålls i år på Kreta 31/7 – 6/8. Bland annat 
kommer de nya regelförslagen från den tekniska kongressen i Sofia, 
Bulgarien, att testas och diskuteras. Inför eventuella beslut om förändringar i 
tävlingsreglerna anser styrelsen det viktigt att Sverige tar del i arbetet. 
Styrelsen beslutade skicka Gunnar Hoffsten och Daniel Petersson till lägret.
 
En inbjudan till ett vinterläger vecka 8 2006 i Österrike har inkommit från det 
danska förbundet. Kontaktperson i Sverige är Bertil Bergdahl.  
 
§ 48 Swedish Open 2005 
En arrangör till Swedish Open 2005 saknas fortfarande. En annons kommer 
att läggas ut på sektionens hemsida snarast. Tävlingen har inte statusen 
European Challenge Cup detta år, men kan få det nästa år. Det är därför 
viktigt att tävlingen hålls. 
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§ 49 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas under sommaren. Datum och tid hålls tills 
vidare öppet.  
 
§ 50 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Petra Fluor 
 
 


