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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2007-04-28 i Värnamo. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör)  
och Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
Adjungerad: 
Henke Johnsson (§43 och §44) 
 
§ 39 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 40 Val av justerare 
Emil valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 41 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 4/2007 genomgicks och godkändes.  
 
§ 42 Ekonomi 
Styrelsen beslutade betala ut 10.000 kr i bidrag till SM-arrangören Wernamo 
JJK enligt tidigare beslut (protokoll 1/2007 §4). 
 
Till deltagarna på Hamburg Open och Paris Open skall utbetalas ett 
resebidrag på 500 kronor, se bilaga 1. 
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§ 42 Ekonomi (forts.) 
På förekommen anledning beslutade styrelsen att person som reser på 
sektionens bekostnad får stå för 50% av biljettkostnaderna om man missar 
en bokad avgång, såvida man inte varit uppenbart oaktsam. Vid uppenbar 
oaktsamhet får den resande själv stå för hela kostnaden. 
  
§ 43 Hemsidan 
Webmastern Henke Johnsson kommer tillsammans med Daniel Petersson 
att ordna så att flera kommer att kunna ha tillgång till att uppdatera 
sektionens hemsida.  
 
§ 44 EM i Turin, Italien / JJEU General Assembly 
Landslaget reser till Turin på fredagen den 25 maj och hem måndagen 28 
maj. Elva tävlande och tre domare är uttagna. Tre coacher, en sjukvårdare, 
en journalist och en fotograf reser med laget. 
 
Gunnar Hoffsten kommer att deltaga på JJEU’s General Assembly den 25 
maj som Sveriges delegat. 
 
§ 45 VM 2008 
Gunnar och Petra rapporterade om förberedelserna för VM 2008 i Malmö. 
En event manager skall utses inom kort. Dessutom skall en sponsoragent 
anlitas. 
 
§ 46 EMG 2008 
Styrelsen skall söka en ansvarig för European Masters Games i Malmö 
2008. Tills vidare arbetar Gunnar och Petra med evenemanget. 
 
§ 47 Tävling 
Två skrivelser har inkommit från Nacka Dojo angående Nordic Cup och 
Nordic Junior Cup. Gunnar uppdrogs besvara dessa. 
 
Elitserien startar den 5 maj med Calmar Cup. Emil uppdrogs gå ut med en 
pressrelease och ett meddelande till arrangörsklubbarna. Pokaler för 
Elitserien, att delas ut på SM 2008, skall tas fram.
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§ 47 Tävling (forts.) 
Sverige tog flera medaljer på Paris Open den 7-8 april.  
 
Jessica Tanzilli-Jansson, Gävle JJK, guld i -62kg 
Sara Svensson, brons i -62kg 
Johan Ingholt, NKC, brons i -77kg 
Robin Holmqvist, Nacka Dojo, brons i -94kg 
Malin Persson/Maria Erixon, Umeå BK, brons i duo damer 
Jesper Kedjevåg/Liza Karlsson, Växjo JJK, brons i duo mixed 
 
§ 48 Juniorlandslaget 
Emil uppdrogs ta kontakt med de personer som visat intresse för posten som 
juniorlandslagscoach. 
 
§ 49 Storlägret 
Niclas uppdrogs boka hall och instruktörer för lägret till nästa möte. 
 
§ 50 Nästa möte 
Nästa möte blir den 9/6-2007 i Nybro. 
 
§ 51 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Emil Gustafsson 


