PROTOKOLL

Nr 7 2002
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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2002-11-20
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och
Niclas Sjöberg (ledamot)

§ 84 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 85 Val av justerare
Dan Andersson valdes att justera dagens protokoll.
§ 86 Föregående protokoll
Protokoll nr 6/2002 godkändes och lades till handlingarna.
§ 87 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Domaravgifterna från ett flertal tävlingar under året har ännu inte inkommit.
Bättre rutiner för detta efterlyses.
Alla respektive verksamhetsansvariga skall snarast inkomma med
bugetförslag för verksamhetsåret 2003.
§ 88 Rapporter
Emil redogjorde för det senaste FS-mötet.
Emil redogjorde också för arbetet med ungdomstävlingsreglerna. Arbetet är
nu i sitt slutskede.
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§ 88 Rapporter (forts.)
Dan redogjorde för arbetet i domarkommittén, bl.a. en domarkurs i Borlänge
den 26-27/10-02.
Styrelsen konstaterade att Sverige inte kommer att kunna skicka någon
domare till VM, det finns helt enkelt ingen som har möjlighet att åka.
Styrelsen konstaterade att Stockholms-DM genomfördes utan sanktion samt
utan godkända domare. Niclas uppdrogs kontakta arrangörerna för att
utreda saken.
Webmastern meddelade via Gunnar att han efterlyser mer material från
klubbarna till sektionens hemsida.
Styrelsen får inte alltid all internationell information. Emil uppdrogs att ta
reda på vart informationen tar vägen och se till att den kommer styrelsen
tillhanda.
Petra utsågs på det senaste FS-mötet till Ju-jutsuns representant i
Handikappkommittén.
§ 89 Nya klubbar
IKSU Sport Ju-jutsu, Umeå, beviljades inträde i förbundet vid det senaste
FS-mötet. Vid ett tidigare FS-möte beviljades Jiujitsklubben Ronin,
Göteborg, inträde i förbundet. Styrelsen hälsar dem varmt välkomna till
sektionen.
§ 90 Uppföljning av arbetsplanen
Arbetsplanen för 2003 kommer att behandlas under styrelse- och
funtionärsmötet den 7/12-02.
§ 91 Tävling
EM 2003 kommer att genomföras under våren. Detta på grund av de
förändringar i tävlingskalendariet som beslutats internationellt.
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§ 91 Tävling (forts)
Sektionen söker fortfarande efter en arrangör till SM 2003. Emil uppdrogs att
kontakta några klubbar för att undersöka intresset.
Ju-jutsuklubben Samurai, Jönköping, ställer sig positiva till att arrangera
Swedish Open även nästa år.
Sektionen kommer att fakturera det tyska förbundet de uteblivna
anmälningsavgifter till Swedish Open som ännu inte inkommit.
§ 92 Nästa möte
Nästa möte blir den 7/12 i samband med styrelse- och funktionärsträffen i
Stockholm.
§ 93 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Dan Andersson

