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PROTOKOLL  NR. 5 2011

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2011-05-03 kl. 21.00-23.55.

Närvarande:
Daniel O Norrgård (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande), Jonas Elfving (kassör),  Sofie 
Henningsson (sekreterare), Henrik Andersson (ledamot), Helena Hugosson (ledamot)(deltar t.o.m. § 
61)  Tobias Back (suppleant, ersätter Helena Hugosson som ledamot med rösträtt från och med § 
62).

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 57 Val av mötessekreterare

Sofie valdes till mötessekreterare.

§ 58 Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Gunnar valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 59 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll nr. 4 2011 genomgicks och lades till handlingarna som fastställt.

§ 60 Ekonomi 2010, avstämning

Daniel arbetar vidare med att utreda föregående års räkenskaper och håller kontakt med revisorerna 

samt SB&K:s kansli.

§ 61 Ekonomi 2011.

Jonas och Daniel presenterade två olika förslag till budget för 2011. Efter diskussion fastställde 

styrelsen ett budgetförslag för 2011, Jonas korrigerar och färdigställer detta. Vad gäller förslag till 

femårs-budget jobbar Jonas och Gunnar vidare med detta. 

§ 62 Föredragande av beslut fattat per capsulam via e-post 2011-04-20 

Styrelsen fattade per capsulam via e-post 2011-04-20 beslut om att fastställa att med ett tävlingsår i 

Svenska Ju-jutsufederationen avses tiden mellan 1 juli - 30 juni.

§ 63 Avtal med researrangör

Gunnar och Daniel tittar vidare på lämpliga alternativ.

§ 64 Elektronisk tävlingslicens

Styrelsen inväntar yttrande från Sportchefen innan beslut tas i frågan.

§ 65 Barnligan

Styrelsen beslutade att 10 000 kr av Svenska Jutsuligans budgetpost ska öronmärkas för 

barninriktad verksamhet.
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§ 66 Medlemsrekrytering och barn- och ungdomsverksamhet

Henrik och Tobias presenterade flera förslag kring hur klubbarna ska kunna arbeta för att 

synliggöra ju-jutsun som sport, och hur vi ska kunna backa upp dem. De kommer att 

sammanställa dessa förslag och skicka ut per mail till övriga styrelseledamöter. Styrelsen beslutade 

att via hemsidan utlysa en tävling för att skapa den bästa reklamfilmen för ju-jutsu.  Henrik kollar 

möjlighet till sponsorer för detta.

§ 67 Verksamhetsplan 2011

Styrelsen uppdrog åt Gunnar att skriva klart denna för fastställande vid nästa möte.

§ 68 Hemsidan

Hemsidan behöver revideras och uppdateras kontinuerligt vilket varit svårjobbat. Styrelsen uppdrog 

åt Henrik, Helena och Tobias att fortsätta arbeta med hur hemsidan bör utvecklas och användas. 

Daniel kommer att vara styrelsens kontakt med webb-ansvarige Daniele och vidarebefordra 

önskade ändringar.

§ 68 Övriga frågor

a.) Vid föregående möte tog styrelsen beslut om att attestera en oreglerad skuld till Nico 

Christoforidis på 2 500 kr. Styrelsen beslutade att tillerkänna ersättning upp till 4 700 kr för 

kvitton han presenterat.

b.) Styrelsen beslutade att i linje med beslut från förra styrelsen godkänna utbetalning på 4 000 kr 

till arrangör för Nordfalken Fight Challenge, 21-22 maj. Daniel deltog ej i beslutet.

c.) Styrelsen beslutade utbetala kostnader på 1000 kr för att gå in som delägare i ett 

kommanditbolag för att namnskydda Swedish Jujutsu Federation.

§ 69 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa möte blir telefonledes den 7 juni kl. 21.00.

§ 70 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

________________________ _______________________
Daniel O Norrgård, mötesordf. Gunnar Hoffsten, justeringsman

________________________
Sofie Henningsson, mötessekr.


