PROTOKOLL

Nr 7 2009
Sid 1 (2)

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2009-06-07 kl. 21.10-22.10.
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),
Cecilia Nyström (sekreterare), Petra Fluor (kassör)
Frånvarande:
Michael Kuntz (ledamot).

§ 67 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 68 Val av justerare
Petra valdes att justera dagens protokoll.
§ 69 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 6/2009 genomgicks och godkändes.
§ 70 Ekonomi
Petra meddelade att vi ännu inte fått de € 2000 gällande WG 2005.
På ekonomifronten är det just nu lugnt.
§ 71 Organisationsnummer
Emil avvaktar med detta.
§ 72 Tävling
Sista deltävlingen i Ju-jutsuligan avslutades i på Calmar Cup med ca 35
deltagare.
Svenska Cupen avgjordes i Kalmar. Följande stod som vinnare: Jonas Lund
-69 (NKC), Simon Sköld -77 (Nacka Dojo), Staffan Gustavsson -85 (NKC)
Christian Karlsson -62 (NKC).
EM arrangerades i Podgorica. Veronica Kumlin tog brons i -70. Alla gjorde
en mycket bra insats med tanke på många nya tävlande.

Sid 2 (2)
§ 73 Internationellt
Under JJEUʼs General Assembly i Podgorica valdes Stefan Badenski från
Polen till ledamot i JJEU. Han valdes med 10 röster mot Gunnars 8 röster.
Gunnar informerade vad som sagts gällande läget i det asiatiska förbundet.
VM 2010 kommer att arrangeras i St. Petersburg.
§ 74 TV-produktionen gällande VM-sändningen
Emil har kontaktat en advokat som ska ta kontakt med Livestream gällande
TV-sändningen.
§ 75 Hemsidan
Hemsidan har fått ny design och uppdateras frekvent med våra nyheter.
§ 76 SM 2010
SKIFT (Sollentuna KampIdrottsFörening & Träningscenter) har åtagit sig att
arrangera SM 2010 med vissa förutsättningar. Emil tar kontakt med Jonatan
Askersjö för en diskussion gällande detta.
§ 77 Graderingssystem
Gunnar tar kontakt med Niclas Sjöberg som är ansvarig för detta. Styrelsen
ville ha detta klart före den 1/6 2009.
§ 78 Nya klubbar
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara har sökt inträde i sektionen. Såvida inte
distrikten har något att invända hälsar styrelsen dem varmt välkomna.
§ 79 Nästa möte
Nästa möte blir i Varberg den 8-9/8 kl. 13.00.
§ 80 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Petra Fluor

