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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2008-05-05
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande),
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Cicci Nyström (ledamot)
Adjungerad:
Mikael Bengtsson (§ 47)

§ 43 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 44 Val av justerare
Niclas valdes att justera dagens protokoll.
§ 45 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 4/2008 genomgicks och godkändes.
§ 46 Ekonomi
Petra redogjorde för det ekonomiska läget. Arrangörsbidraget till Wernamo
JJK har betalats ut för SM-arrangemanget.
Resebidrag för Hamburg Open skall utbetalas till följande personer:
Linda Lindström
Johan Ingholt
Henrik Svahn
Stefan Johansson
Norma Jansson
Daniel Planhage
Ville Ilola

770713-XXXX
801208-XXXX
821126-XXXX
830317-XXXX
781229-XXXX
820211-XXXX
791203-XXXX
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§ 47 Elitserien 2007-2008
Nacka Dojo har inkommit med en skrivelse där man vänder sig mot att
Elitserien använder sig av tävlingsresultaten från Nordic Cup. Mikael och
Gunnar uppdrogs besvara skrivelsen.
Ett möte angående Elitserien skall hållas i samband med Jubiléumslägret i
Jönköping den 17-18 maj.
§ 48 Domarkommittén
Emil rapporterade angående domarkursen den 18-19 april i Kalmar.
Nyutexaminerade C-domare är Martin Ingholt, NKC, Daniel Norrgård,
Ljungby JJK och Eugenio Osorio Florio, Växjö JJK.
§ 49 Tävling
Uttagningarna till European Open Championships är klara. Totalt åker 24
personer till Antwerpen i Belgien.
Helgen 26-27/5 samlades sexton ungdomar i Nacka till det första officiella
träningslägret för juniorlandslaget i ju-jutsu någonsin. Träningen leddes av
juniorlandslagskaptenen Jonathan Askesjö.
Årets SM i Värnamo fungerade mycket väl. Ca 80 tävlande, både seniorer
och aspiranter, kom till start. Endast seniorerna har dock SM-status i
dagsläget.
Styrelsen beslutade att SM-status för aspiranter och juniorer skall diskuteras
och ansökas inom kort.
§ 50 Hemsidan
Helena Hugosson och Gunnar kommer att finnas på plats under European
Open Championships i Antwerpen för att rapportera från tävlingarna.
Förhoppningsvis skall det gå att rapportera ”live” om det finns uppkoppling
mot internet i hallen.
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§ 51 Internationellt
Styrelsen beslutade att stödja den kritik som Gunnar i egenskap av revisor i
JJEU kommer att framföra under JJEUʼs General Assembly i Antwerpen.
Kritiken gäller det beslut som tagits om omfördelning av ländernas
medlemsavgifter. Beslutet kan inte träda i kraft förrän JJIFʼs stadgar ändrats,
vilket inte kan ske förrän nästa JJIF General Assembly som kommer att
hållas i Malmö i samband med VM.
§ 52 Nya klubbar
IF Dokan Dojo Kviberg, Göteborg, har sökt inträde i sektionen. Såvida inte
distriktet har något att invända hälsar styrelsen dem varmt välkomna.
§ 53 VM 2008 i Malmö
Emil rapporterade från mötet med TV4 Sport. Sektionen kommer att teckna
ett avtal med kanalen om att sända från VM.
Ett kontrakt med Ju-jutsu Event Sweden är nu på gång och kommer att
presenteras på nästa möte.
Petra rapporterade från möten med Malmö Stad, JJIFʼs ordförande Paul G
Höglund och Leif Almö, GAK Enighet, Malmö.
Eventuellt kommer Enighet att kunna hyra ut kanslipersonal för att arbeta
med VM. Kostnaderna för detta skall utredas.
En första inbjudan till VM kommer att gå ut till samtliga medlemsländer i JJIF
inom kort.
§ 54 Jubiléumslägret i Jönköping
Niclas rapporterade att det än så länge är ganska få anmälda till lägret.
Niclas uppdrogs se över kostnadsläget.
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§ 55 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 2 juni kl. 21.00
§ 56 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Niclas Sjöberg

