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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion i Älvsjö 2002-10-19
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Petra Fluor (kassör)
Frånvarande:
Dan Andersson (vice ordförande) och Niclas Sjöberg (ledamot)
§ 73 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 74 Val av justerare
Emil Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 75 Föregående protokoll
Protokoll nr 5/2002 godkändes och lades till handlingarna.
§76 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Styrelsen beslutade inköpa en enklare skrivare till sekreteraren.
Styrelsen beslutade att ge ett resebidrag på SEK 2250 till tävlande i
European Cup i Paris samt ett resebidrag på SEK 2000 till tävlande i
German Open eller Main-Kinzig Pokal.
§ 77 Rapporter
Emil redogjorde för det senaste FS-mötet.
Webmastern rapporterade om den nya layouten på hemsidan och att sidan
nu fungerar mycket bra och är välbesökt.
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§ 77 Rapporter (forts.)
En internationell domarkurs hölls i samband med Swedish Open i Jönköping
den 12/10-02. Följande fem nya Continental Referees blev godkända:
Emil Gustafsson, Niclas Sjöberg, Nico Christoforidis, Daniel Petersson och
Jonas Johansson.
§ 78 Nya klubbar
Oskarshamns Kempo Jujitsu Academy beviljades inträde i förbundet vid det
senaste FS-mötet. Styrelsen hälsar dem varmt välkomna till sektionen.
§ 79 Uppföljning av arbetsplanen
Arbetsplanen har hittills i stort sett följts under året. Styrelsen beslutade att
arbetet med arbetsbeskrivningarna skall fortsätta under arbetsmötet med
styrelse och funktionärer den 7/12-02.
§ 80 Tävling
Resa och boende för landslagstruppen till VM i Uruguay är bokat.
Landslagstruppen presenterades i samband med Swedish Open.
Styrelsen konstaterade att Swedish Open genomfördes med goda Svenska
insatser.
Sektionen söker en arrangör för SM 2003.
§ 81 Övriga frågor
Det har framkommit nya uppgifter angående Vindelns JJK och den skrivelse
klubben skickat till styrelsen. Styrelsen beslutade därför att inte skicka någon
skrivelse till Vindelns Kommun som tidigare beslutat.
Förbundet kommer att bjuda in sektionens landslag och styrelse till en
middag i Stockholm den 7/12-02. Emil kommer i samarbete med landslagscoacherna skicka ut en formell inbjudan. Styrelsen beslutade att i samband
med middagen hålla en endagsträff med styrelsen och funktionärerna.
Styrelsen uppdrog åt Petra att ta fram en agenda för träffen.
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§ 82 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 6/11 kl. 21.00
§ 83 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Emil Gustafsson

