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-fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion 2001-05-23.
Närvarande: Magdalena Sundqvist (ordförande), Bertil Bergdahl (vice
ordförande), Pernilla Andreasson (sekreterare), Emil Gustafsson (kassör)
och Carlos Romero (ledamot).
56 § Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
57 § Val av justerare
Carlos Romero valdes att justera dagens protokoll.
58 § Föregående protokoll
Protokoll nr 3 godkändes och lades till handlingarna.
59 § Rapport från de olika funktionsansvariga
Ordförande: Magdalena rapporterade från mötet med HS.
?? Det står fortfarande oklart vem som ska bli lärare i det nya
kampsportsgymnasiet i Fryshuset.
Ju-jutsu kommer förhoppningsvis att komma igång nästa
höst.
?? Det finns nu ett avtal mellan Svenska Gymnastikförbundet
och
Svenska
Budoförbundet
angående
klubbars
förbundstillhörighet.
?? Filmen ”Crounching Tiger Hidden Dragon” skall släppas som
hyr-och köpfilm i augusti. SBF har en minuts reklam för
förbundet i början av bandet. Hyrvideon beräknas att ses av
en miljon personer. Detta ska bli klart under maj månad.
?? Datum för mötet med sektionsstyrelserna tillsammans med
huvudstyrelsen är framflyttat till 12 augusti. Där kommer bl a
gemensamma utbildningar och förbundets namnbyte
diskuteras.
?? Ju-jutsuns deltagande vid World Games diskuterades.
Förbundet bidrar hellre med pengar än lånar ut. Några är
dock tveksamma till detta. Presidiet ska ta beslut i frågan om
vi ska få bidrag eller ej.
?? Nästa årsmöte är bokat till den 23-24 mars 2002.
?? En sponsringssumma på 50 000 :- har bidragits förbundet.

Kassör: Emil rapporterade om ekonomin i dagsläget.
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?? Linköpings Budoklubb har ansökt om bidrag till ett
tävlingsläger. Styrelsen beslutade att avslå ansökan. Emil
kontaktar klubben angående detta.
?? Ekonomin i dagsläget är stabil.
Landslag:
?? Tävlingar som är på gång är Danska öppna 26/5, Franska
öppna 7/6 och Österrikiska öppna 14/6.
Domare:
?? En kurs har genomförts i Kalmar i samband med Kalmar Cup
där det utbildades två nya domare och vidareutbildades sex
stycken.
?? Bertil meddelar domarkommittén att kriterier ska tas fram för
vad som gäller för att få döma på internationella tävlingar.
Webmaster:
?? Inget att rapportera.
Utbildningsansvarig:
?? Anders Bergström väntar besked från Mikael Söderqvist
angående arbetet med gemensamma utbildningar inom
förbundet.
PR-ansvarig:
?? Emil arbetar vidare med PR inför World Games.
Internationellt:
?? Magdalena och Bertil rapporterade från Internationella
kongressen i Hamburg. Två nya länder är anslutna, Kongo
och Angola. Ca 20 länder var representerade.
?? Sommarlägret 2002 blir i Canada.
Stilsamordnare:
?? Inget att rapportera.
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Tävlingsutveckling:
?? Jan Olsson från Uppsala tillfrågas till posten. Magdalena
kontaktar honom.
Jämställdhetsansvarig:
?? Inget att rapportera.
Handikappansvarig:
?? Bertil arbetar vidare med att leta fram person till posten som
handikappansvarig.
60 § Nya klubbar
Västerorts goshinjutsusällskap söker inträde i SBF/JJ. Bertil
kontaktar Stockholms Budoförbund om detta är OK och meddelar sedan
Magdalena.
61 § Övriga frågor
Anders Bergström har kontaktat Magdalena angående sin roll som massör i
landslaget. Anders vill ha milersättning till landslagslägret. Johan hävdar att
budgeten inte håller. Ansökan avslås.

62 § Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte 7 augusti klockan 20.00.
63 § Mötets avslutande:
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

___________________
Pernilla Andréasson

_____________________
Carlos Romero

