PROTOKOLL
-

Nr 8 2000

Sid 1 (3)

fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion 2000-08-30.

Deltagare:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr),
Magdalena Sundqvist (kass) och Irene Brändström. Dessutom deltog Anders
Bergström, Johan Blomdahl, Hans Brändström, Emil Gustafsson och Magnus
Jonsson under §§ 107 – 109.
§ 107 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 20.00.
§ 108 Val av justerare
Magdalena Sundqvist valdes att justera dagens protokoll.
§ 109 Rapporter
• Johan Blomdahl rapporterar att han tagit ut en landslagsgrupp om 30
personer för Ju-jutsuns kamptävling. Ur denna kommer sedan ett
landslag att tas ut efter Gota Open. Sverige deltog med ett lag på Danish
Open i slutet av maj. Under sommaren och början av hösten har
landslagsgruppens medlemmar deltagit i flera läger. Landslagsgruppen
skall ha ett läger i Göteborg i oktober, och Johan planerar att träffa
landslagets medlemmar tre gånger innan VM.
• Hans Brändström rapporterar att han sammanträffat med Olle Hellberg
och Thomas Hermander för att diskutera domarsituationen. Det finns nu
104 domare utbildade, varav 36 är aktiva. Domarlistan är klar. Ett utskick
skall göras till de domare vars licens gått ut med inbjudan till en
uppdateringskurs. Det kan noteras att Sverige fått ytterligare en
internationell domare i Heinz Rejdvik, Växjö JJK, som nu är Continental
Referee. Vilka domare Sverige skall skicka till VM bestäms efter Gota
Open.
• Anders Bergström rapporterar att han gjort ett utskick till de i sektionen
ingående stilarna, med frågor om vilka utbildningar de efterfrågar från
sektionen och SBF. Vad som vidare skall göras inom utbildningsdelen
beror på vad SBF kommer fram till i sina diskussioner. Anders rapporterar
också från Nordiska Ju-jutsuförbundet att deras årsmöte fick ställas in,
och att nästa möte skall hållas i samband med VM.
• Emil Gustafsson rapporterar att det börjar lossna vad gäller sponsorer till
landslaget. Han arbetar med olika företag och brancher, bl a flygbolag för
rabatter eller biljetter, hyrbilsfirmor, firmor som kan ställa upp med
material till landslaget, företag som vill ha reklam på dräkter m m.
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Magnus Jonsson rapporterar att hemsidan fått ny layout i våras och ny
kommit upp i cirka 13.500 besökare. Magnus deltog i ett möte med
förbundets och de övriga sektionernas webansvariga i våras. I övrigt
arbetar Magnus mest med löpande underhåll och uppdateringar.
Bertil Bergdahl rapporterar att sektionen inte var representerad vid JJIF:s
möte på Korfu i somras. De första rapporterna från de nyligen tillsatta
arbetsgrupperna inom JJIF skall presenteras i samband med VM i
Köpenhamn i november.
Ola Johanson rapporterar att en adresslista över de i sektionen ingående
stilarna har upprättats. Det planerade lägret över stilgränserna fick tyvärr
ställas in p g a för dåligt intresse. De stilar som hört av sig har dock varit
väldigt positiva till planerna, så ett nytt försök kommer att göras våren
2001.
Irene Brändström rapporterar att få ansökningar om tävlingslicenser och
tävlingssanktioner inkommit under sommaren. Sektionen har givit
sanktion till Gävle JJK att arrangera SM i Ju-jutsu den 31/3 2001. En
uppmaning om att ansöka om tävlingslicens kommer att läggas ut på
hemsidan inför Gota Open med flera tävlingar nu i början av hösten.
Magdalena Sundqvist rapporterar att hon deltagit i träningsläger med
medlemmar ur landslagsgruppen under sommaren. Framöver vill hon
träffa tävlande, coacher, domare och arrangörer för att diskutera hur vi
kan förbättra och utveckla våra tävlingar.

§ 110 Föregående protokoll
Protokoll nr 7 2000 godkändes och lades till handlingarna.
§ 111 Sektionsläger över stilgränserna
Stillägret fick ställas in p g a för dåligt intresse från både inbjudna instruktörer
och tränande elever. Flera stilrepresentanter har dock framfört att initiativet är
bra, varför vi gör ett nytt försök till våren 2001. Styrelsen beslutar att ta fram
ett kalendarie för hela 2001 som bör skickas ut i januari. Detta för att
underlätta planering och undvika att arrangemang läggs samtidigt under året.
§ 112 Rapport från HS
Det senaste mötet i huvudstyrelsen handlade om framtidsfrågor, t ex
förslaget om namnbyte på förbundet. Olika för- och nackdelar diskuterades.
Frågan om namnbyte kommer också att diskuteras på distrikts- och
klubbledarkonferensen i slutet av september. Sektionen fick avslag på
ansökningarna om bidrag till Gota Open och resan till Pakistan. HS uttryckte
också önskemål om att ärenden från sektionen skall tillställas HS skriftligt 14
dagar före mötet i fortsättningen. Irene Brändström kommer att representera
sektionen på kommande HS-möte i samband med distriktskonferensen.
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§ 113 Internationellt
Den resa till Pakistan som diskuterades föregående möte blir inte av.
Sektionen beslutar att inte skicka någon svensk representant bl a mot
bakgrund av att få andra europeiska länder deltar, samt att sökt bidrag från
HS inte beviljats.
§ 114 Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum
Styrelsen beslutar att utöver sektionens styrelse och funktionärer bjuda in
följande personer till förbundets jubileumsfest den 18 november: Christer
Andersson, Stig Bergman, Ulf Bäckström, Magnus Cederblad, Lennart
Collan, Johan Halvardson, Anders Irenius, Lars Petersson, Staffan Sonning
och Lena Thelberg Sahlin. Sektionen har också föreslagit att förbundet
centralt skall bjuda in Kurt Durewall, Hans Greger och Ingemar Sköld till
jubileumsfesten.
§ 115 Brev om självförsvar i skolan
Sektionens brev om självförsvar i skolan har skickats till idrottsminister Ulrika
Messing, Ungdomsrådet, Ungdomsdelegationen, Skolverket och de politiska
partiernas riksdagskanslier. Ett svar har inkommit.
§ 116 Tävlingsläger i norra Sverige
Sektionen har för avsikt att arrangera ett tävlingsläger i norra Sverige.
Ordföranden undersöker vidare tänkbar plats och tid till nästa möte.
§ 117 Jubilerande klubbar
Sektionen har fått inbjudan till träningsläger och bankett med anledning av att
Kalmar Budoklubb funnits i 35 år och att Borgholms Budoklubb funnits i 25
år. Styrelsen beslutar att uppvakta med en gåva till respektive klubb. Ola
Johanson representerar sektionen vid jubileumsfirandet.
§ 118 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 23.30.
Vid protokollet

Justeras

Ola Johanson

Magdalena Sundqvist

