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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2008-07-06 i Nybro
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande),
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare), Cicci Nyström (ledamot)

§ 64 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 65 Val av justerare
Cicci valdes att justera dagens protokoll.
§ 66 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 6/2008 genomgicks och godkändes.
§ 67 Ekonomi
Petra redovisade en halvårsavstämning. Läget är för närvarande mycket
gott.
§ 68 Björn Hornwalls minnesfond
Mötet angående fonden har ännu inte blivit av. En oberoende jurist har dock
sett över fondens stadgar.
§ 69 Landslaget
Landslaget höll läger den 27-29/6 på Bosön.
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§ 70 Tävling
Niclas uppdrogs kontakta projektledaren för Elitserien, Mikael Bengtsson,
angående upplägget av Elitserien 2008 – 2009. Daniel Petersson har
inkommit med ett förslag på upplägg som bör beaktas.
Styrelsen beslutade att resultaten för Nordic Cup skall tas bort från Elitserien
2007 – 2008 eftersom arrangören Nacka Dojo begärt det.
Rutiner för tävlingskorten diskuterades. Mail kommer att gå ut till alla
tävlande och information kommer att finnas på sektionens hemsida.
§ 71 Nya klubbar
Igelfors MMA Förening, Miama Ryu Judo & Ju-jutsu Club, Borås, Gladius
BJJ, Göteborg, och Akademiska Ju-jutsu Föreningen, Stockholm, har sökt
inträde i sektionen. Såvida inte distriktet har något att invända hälsar
styrelsen dem varmt välkomna.
§ 72 VM 2008 i Malmö
First Invitation har skickats ut till samtliga JJIFʼs medlemsländer.
Schemat för tävlingsdagarna diskuterades. Önskemål från JJIFʼs
Domarkommitté togs i beaktande.
Förslag på konferencier för tävlingarna diskuterades.
Vi håller tidplanen med avseende på sponsorer, hotell, media mm.
§ 73 EMG 2008
Ju-jutsun på European Masters Games 2008 måste tyvärr ställas in på grund
av för få deltagare. Beslutet togs i samråd med ledningen för EMG.
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§ 74 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 11/8 kl. 21.00
§ 75 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Cicci Nyström

