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fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion 2000-10-18.

Deltagare:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr),
Magdalena Sundqvist (kass) och Irene Brändström.
§ 119 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 20.00.
§ 120 Val av justerare
Irene Brändström valdes att justera dagens protokoll.
§ 121 Föregående protokoll
Protokoll nr 8 2000 godkändes och lades till handlingarna.
§ 122 Ekonomi
Inför nästa års World Games behöver sektionen ett extra medelstillskott.
Ordföranden skall diskutera frågan med Aikido- och Karatesektionerna. Efter
VM skall huvudstyrelsen tillskrivas i frågan.
§ 123 Nya klubbar
Sektionen rekommenderar följande klubbar för inval i förbundet:
- Martial Arts Society IK, Uddevalla (Kamp Ju-jutsu)
- Nybro Kampsportcenter IF, Nybro (Sport Ju-jutsu).
§ 124 Sektionsläger över stilgränserna
Ett förnyat försök med ett läger över stilgränserna skall göras till våren. En
intresseanmälan med förslag på olika datum skall skickas ut till de i sektionen
ingående stilarna, samt en förfrågan om arrangemangsort/klubb. Det blir ett
endagsläger arrangerat av en medlemsklubb med stöd från sektionen. Ola
Johanson är sektionens ansvarige.
§ 125 Rapport från HS
Irene Brändström rapporterade från det möte huvudstyrelsen höll i samband
med distrikts- och klubbledarkonferensen.
§ 126 Representation i HS
Styrelsen beslutar att vice ordföranden skall representera sektionen vid de
kommande HS-mötena 14/11 och 18/12 p g a ordförandens arbetssituation.
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§ 127 Brev om självförsvar i skolan
Endast två svar har inkommit på sektionens brev om självförsvar i skolan. Ett
nytt utskick skall göras under november, bl a till de politiska partiernas
ungdoms- och kvinnoförbund.
§ 128 Sponsring till landslaget
Det är klart att SBI Budosport AB kommer att sponsra landslaget med dräkter
m m inför Ju-jutsu VM. Avtalet skrivs på central nivå.
§ 129 VM-resa
Landslagscoacherna har tagit ut landslaget till Ju-jutsu VM 2000 i
Köpenhamn. Sverige ställer upp i nio viktklasser i kamptävlingen, och i två
klasser i partävlingen. Till VM åker också två domare, de två
landslagscoacherna och tre funktionärer. Resan kommer att ske med tåg och
bil.
§ 130 Gota Open International 2000
I årets Gota Open deltog Sverige, Danmark, Frankrike, Norge och Tyskland.
Tävlingen arrangerades av Växjö JJK med stöd av sektionen.
§ 131 Tävlingsläger i Norrland
Det tävlingsläger som skall hållas i Norrland av någon klubb i samarbete med
sektionen, kommer preliminärt att arrangeras i Sundsvall 27-28/1 2001.
§ 132 Tävlingsutveckling
Magdalena Sundqvist kommer att hålla ett telefonmöte med landslagscoacher, vissa tävlingsarrangörer m fl i början av december. Detta skall ligga
till grund för en träff i januari 2001.
§ 133 Medaljer
Sektionens tävlingsmedaljer är slut. Bertil Bergdahl får i uppdrag att beställa
nya medaljer till SM 2001.
§ 134 Jubilerande klubbar
Ola Johanson rapporterade från träningsläger och bankett med anledning av
att Kalmar Budoklubb firade 35 år och att Borgholms Budoklubb firade 25 år.
Styrelsen uppvaktade med en graverad tenntallrik till respektive klubb.
§ 135 Kommande möten
Den 10/12 kl 18.00 hålls ett telefonmöte. Helgen 13-14/1 2001 hålls ett
planerings- och styrelsemöte med styrelse och funktionärer. Bertil Bergdahl
undersöker lämplig plats.
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§ 136 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 23.00.
Vid protokollet

Justeras

Ola Johanson

Irene Brändström

