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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo- och Kampsports-
förbundets Ju-jutsusektion 2003-06-11

Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg
(ledamot)

§ 49 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 50 Val av justerare
Dan Andersson valdes att justera dagens protokoll.

§ 51 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 5/2003 godkändes och lades till handlingarna.

§ 52 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Styrelsen reagerade på de obefogat höga kostnaderna vid EM i Hanau.
Styrelsen beslutade tillskriva JJIF:s styrelse för att få rätsida på problemet.

§ 53 Rapporter
Emil redogjorde för de senaste FS-mötena angående förbundets profil i
samband med namnbytet samt angående Björn Hornwalls minnesfond.

Gunnar har besökt Kungälvs Självförsvarsklubb i egenskap av
stilsamordnare. Klubben tillhör idag Svenska Gymnastikförbundet.

Vår webmaster Henrik Johnsson har blivit tillfrågad om att hjäpa till med att
utforma en ny hemsida för JJIF.

Petra överväger att avsäga sig posten som handikappansvarig pga tidsbrist.
Styrelsen kommer att söka en ny person till posten.
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§ 54 Tävling
Ett landslagsläger inför EM hölls i Jönköping den 31/5 – 1/6.

Landslaget tog ett brons på Europeiska Mästerskapen i Hanau i Tyskland
genom Maria Engström från Linköping. Ricard Carneborn fick pris som bästa
coach.

Styrelsen beslutade att införa en Team Manager för landslaget, utöver de två
coacherna. Posten som tävlingssamordnare slopas. Team Managern,
tillsammans med de två coacherna, förfogar över landslagets budget. Vid
tävling är det i första hand coacherna som reser med laget.
Emil utarbetar en arbetsbeskrivning för Team Managern.

Emil rapporterade inför Nordiska Mästerskapen den 22/11 i Kalmar.

Niclas rapporterade från Nordic Junior Cup som hölls den 24/5 i Nacka.
Tävlingen fungerade mycket bra.

§ 55 Swedish Open 2003
Swedish Open fick även i år status som deltävling i European Challenge
Cup. Dock måste Swedish Open och den nya nybörjartävlingen Jönköping
Open hållas olika dagar eller i olika hallar.

§ 56 Nästa möte
Nästa möte blir i Varberg 27/7 i samband med Sport Ju-jutsuns
sommarläger.
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§ 57 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________________ ____________________
Gunnar Hoffsten Dan Andersson


