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PROTOKOLL Nr 8 2011
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2011-08-24
Närvarande:
Daniel O Norrgård (ordförande), Jonas Elfving (kassör), Gunnar Hoffsten (vice
ordförande), Helena Hugosson (ledamot) och Isabelle Sarfati (suppleant)
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 84 Val av mötessekreterare
Gunnar valdes till mötessekreterare.
§ 85 Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Helena valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 86 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 7 2011 föredrogs och lades till handlingarna.
§ 87 Ekonomi 2010, avstämning
För närvarande finns det inget nytt att rapportera. En fullständig redovisning för 2010
kommer att presenteras på den extra stämman.
§ 88 Ekonomi 2011
Jonas rapporterade om det ekonomiska läget. Konteringen kommer att justeras efter
att budgeten klubbats på den extra stämman.
§ 89 Verksamhetsplan 2011
Den reviderade verksamhetsplanen för 2011 kommer att skickas ut med kallelsen till
det extra årsmötet. Daniel ansvarar för detta.
§ 90 Extra stämma 2011
På grund av svårigheter att finna hotell/konferenslokal i Stor-Stockholmsområdet
beslutade styrelsen att förlägga stämman till Malmö den 24/9
§ 91 SM 2011/Swedish Open 2011
Arrangör saknas för både SM och Swedish Open. Styrelsen konstaterar att det blir
svårt att få till stånd dessa tävlingar under 2011.
§ 92 JJIF kongress i Gent, Belgien
Styrelsen beslutade att Gunnar Hoffsten representerar Sverige på JJIF’s kongress i
Gent, Belgien, i samband med J-VM den 10-13/11-2011.
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§ 93 Hemsidan
Styrelsen beslutade att Jonas och Helena ska ta kontakt med Karl Dahlgren, Umeå,
angående att ta över hemsidan. Karl har visat intresse för detta och har också
presenterat lite idéer om hur han vill göra.
§ 94 Sportchef
Styrelsen har under sommaren sökt en ny sportchef och två personer har visat intresse
för uppdraget. Styrelsen beslutade förordna Mikael Bengtsson, Varberg, till ny
sportchef för Svenska Jujutsufederationen. Beslutet gäller i första hand en tid av två år,
säsongerna 2011-2012 och 2012-2013. Förordnandet träder i kraft med omedelbar
verkan. Daniel meddelar Mikael beslutet.
§ 95 Förbundskapten
Styrelsen beslutade förordna Michael Kuntz, Nacka, till ny förbundskapten för
Sveriges landslag. Beslutet gäller i första hand en tid av två år, säsongerna 2011-2012
och 2012-2013. Förordnandet träder i kraft med omedelbar verkan.
Daniel meddelar Michael beslutet.
§ 96 Tävlingsregler och Jujutsuligan
Styrelsen beslutade att de nya tävlingsreglerna ska gå ut på en sista påsyn till coacher
och domare innan de fastställs. De nya reglerna beslutades gälla från och med 1/102011.
Tävlings- och arrangörsreglerna kommer att separeras i två skilda dokument.
Daniel ser till att ny ansökan skickas till Kampsportsdelegationen snarast.
§ 97 Nästa möte
Nästa möte blir i samband med extrastämman den 24 september i Malmö.
§ 98 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

_________________________
Daniel O Norrgård, mötesordf.
_______________________
Gunnar Hoffsten, mötessekr.

___________________________
Helena Hugosson, justeringsman

