PROTOKOLL
-

Nr 6 2000

Sid 1 (3)

fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion i Haninge 2000-06-17.

Närvarande:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr) och
Magdalena Sundqvist (kass). Irene Brändström hade anmält förhinder.
§ 71 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 10.00.
§ 72 Val av justerare
Bertil Bergdahl valdes att justera dagens protokoll.
§ 73 Föregående protokoll
Protokoll nr 3, 4 och 5 2000 godkändes och lades till handlingarna.
§ 74 Ekonomi
- Attesterade verifikat gicks igenom och godkändes.
- Budget mot resultat per 2000-05-31 gicks igenom.
- Beslöts att bevilja arrangörerna för SM 2000 förlustbidrag med 4.000 kr.
- Bidrag har utbetalats till de deltagare i Danish Open som sökt i enlighet
med § 66.
- Styrelsen noterar att SBI kommer att sponsra dräkter och overaller till
landslaget inför höstens VM i Ju-jutsu.
- Styrelsen noterar att flera av de kontrolluppgifter som utsänts från
förbundet inför årets taxering varit felaktiga. Detta kommer att påtalas för
huvudstyrelsen vid kommande möte.
§ 75 Nya klubbar
Styrelsen rekommenderar Bjästa Ju-jutsuklubb för inval i förbundet.
§ 76 Sektionsläger över stilgränserna
Inför sektionslägret över stilgränserna i Linköping helgen 2-3/9 har inbjudan
gått ut till de i stilen ingående Ju-jutsustilarna, samt till alla Ju-jutsuklubbar.
§ 77 Tävlingsläger
Tre läger arrangeras för de tävlande under sommaren. Ett av dessa är
obligatoriskt för landslaget, och coacherna kommer att instruera.
§ 78 Svenska Budoförbundets utbildningar
Styrelsen utser Anders Bergström att vara sektionens utbildningsansvarige.
Anders kommer också att representera sektionen i förbundets projektgrupp
för att ta fram förbundsgemensamma utbildningar.
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§ 79 Förbundskaptener
Styrelsen beslutar att utse Göran Westling till förbundskapten
(landslagscoach) för Parlandslaget, samt Johan Blomdahl till förbundskapten
(landslagscoach) för Kamplandslaget.
§ 80 Ansvarsområden inom sektionen
För att tydliggöra vem som är ansvarig för vad inom Ju-jutsusektionen
beslutar styrelsen att nedanstående personer skall ha följande
ansvarsområden:
Landslagscoach Kamp
Johan Blomdahl
Landslagscoach Par
Göran Westling
Domaransvarig
Hans Brändström
PR-ansvarig
Emil Gustafsson
Utbildningsansvarig
Anders Bergström
Webmaster
Magnus Jonsson
Internationella kontakter
Bertil Bergdahl
Stilsamordnare
Ola Johanson
Tävlingslicenser/-sanktioner
Irene Brändström
Tävlingsutveckling
Magdalena Sundqvist
§ 81 Rapport från HS
Bertil Bergdahl rapporterade kort från möte i HS den 24/5. Magdalena
Sundqvist kommer att representera sektionen på mötet i HS den 19/6
eftersom ordföranden har förhinder.
§ 82 Rapport från JJIF:s kongress
Bertil Bergdahl rapporterade från JJIF:s kongress i Paris. JJIF har delvis
organiserats om, så att fler kommittéer arbetar med olika frågor. Den
kontinentala unionen för Europa, JJEU, har också fått en mer självständig
ställning i förhållande till JJIF, med en egen styrelse. Flera nya länder har
tagits in som medlemmar i JJIF.
§ 83 Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum
I huvudstyrelsen har Cecilia Bröms och Paul G Höglund utsetts att ansvara
för förbundets 40-årsjubileum. Preliminärt har helgen 2-3/12 bokats för
evenemanget.
§ 84 Startbidrag
Det har inkommit en muntlig förfrågan om startbidrag. Styrelsen konstaterar
att något startbidrag numera inte utgår från sektionen. Klubben får vända sig
till sin stilorganisation samt till kommunen för vidare frågor i ärendet.
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§ 85 Självförsvar i skolan
Styrelsen diskuterade frågan om självförsvar för tjejer i skolan, som
uppmärksammats i olika medier den senaste tiden. Sekreteraren får i
uppdrag att tillskriva berörda instanser för att presentera sektionens
verksamhet och utbredning i landet.
§ 86 Gota Open
Magdalena Sundqvist redogjorde för förberedelserna inför årets Gota Open
International i Växjö.
§ 87 Domarkurs
Domarkursen i samband med Calmar Cup & Camp hade 5 deltagare.
§ 88 Information till tävlande
I samband med Calmar Cup & Camp lämnade Bertil Bergdahl och
Magdalena Sundqvist information till de närvarande tävlande. Den
nytillträdda landslagscoachen för Kamp, Johan Blomdahl, presenterade sig.
§ 89 Arbetsplan 2000
Arbetsplanen gicks igenom. Den kommer att skickas ut med Budo Info.
§ 90 Årsmötesprotokoll
Styrelsen noterar att protokollet från sektionsårsmötet 2000 justerats. Det
kommer att skickas ut med Budo Info.
§ 91 Tävling i USA
Styrelsen beslutar att skicka Bertil Bergdahl som representant till den öppna
tävling som ordnas av United States Ju-jitsu Federation i augusti.
§ 92 Hemsidan
Styrelsen beslutar att fortsättningsvis publicera godkända protokoll på
sektionens hemsida http://www.budo.se/ju-jutsu . Styrelsen noterar också att
hemsidan fått delvis ny layout, där bl a nyheter läggs ut löpande.
§ 93 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 16.00.
Vid protokollet

Justeras

Ola Johanson

Bertil Bergdahl

