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PROTOKOLL

Nr 8 2010

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen den
2010-09-15 kl. 21.00-22.30.
Närvarande:
Gunnar Hoffsten (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Emil Halvardsson
(kassör) Michael Kuntz (ledamot), Mathias Forsberg (ledamot), Isabelle Sarfati
(ledamot) och Helena Hugosson (ledamot).
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 83 Val av justerare
Isabelle valdes att justera dagens protokoll.
§ 84 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 7 2010 genomgicks och godkändes.
§ 85 Ekonomi
Emil meddelade att alla bokförningsunderlag kommit. Alla transaktioner flyter
på. Emil kommer till nästa möte att sammanställa hur vi ligger till i budget.
§ 86 Svenska Jujutsuligan/Tävling
Nästa tävling är Dalafighten i Borlänge.
§ 87 Swedish Open 2011
Cicci har varit i kontakt med Emil Andersson som meddelat att Malmö JJK
kommer att vara med som medarrangör gällande tävlingen. Datum för
Swedish Open kommer att vara 17-18/9 2011.
Gunnar, Cicci, Michael, Emil Andersson samt Jocke från Malmö JJK kommer
att träffas för ett planeringsmöte i Varberg nu i oktober.
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§ 88 Graderingssystem
Michael kontaktar Johan Ingholt för att få graderingssystemet som sedan ska
skickas ut till referensgruppen.
§ 89 Ju-jutsugymnasium
Allting är klart, och det slutliga beslutet kommer att tas inom kort tid.
Helena har skickat ut en informationsfolder gällande Jujutsu-gymnasiet till
styrelsen som godkänt denna.
§ 90 Internationellt
Första inbjudan till VM i S:t Petersburg har kommit.
Gunnar kommer att delta på det tekniska mötet samt General Assembly.
Gunnar informerade att Generalsekreterare Rossitsa Stateva från Bulgarien
har gått bort. Tillfällig Generalsekreterare fram till i november är Dimitris
Georgantides från Grekland.
§ 91 Domare
Michael har skickat ut information till samtliga domare gällande tävlingarna i
Svenska jujutsuligan.
Det har även gått ut information om vad som gäller för att döma internationellt.
§ 92 Elitstöd kurs på Bosön 2-3/10 2010
Gunnar kommer att delta på kursen.
§ 93 Nya klubbar
Ronin Do Fitness IF och Malungs Kampsportsförening har sökt inträde i
sektionen. Såvida inte distriktet har något att invända hälsar styrelsen dem
varmt välkomna.
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§ 94 Nästa möte
Nästa möte blir den 5/10 kl. 21.00 över telefon.
§ 95 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Isabelle Sarfati

