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-fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion 2001-08-07.
Närvarande: Magdalena Sundqvist (ordförande), Bertil Bergdahl (vice
ordförande), Pernilla Andreasson (sekreterare), Emil Gustafsson (kassör)
och Carlos Romero (ledamot).
§ 76 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 77 Val av justerare
Emil Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 78 Föregående protokoll
Protokoll nr 6 godkändes och lades till handlingarna.
§ 79 Rapporter från de olika funktionsansvariga
Ordförande:
?? Ett möte med styrelsen samt samtliga funktionsansvariga, där bl a
annat arbetsplan och verksamhetsberättelse ska diskuteras, är
planerat till den 21 oktober i Gävle. Pernilla skickar inbjudan med
anmälan under september.
Kassör:
?? Emil rapporterade om ekonomin i dagsläget.
Landslag:
?? Det kommer att arrangeras två ”Stjärnläger” i höst. Ett i samband med
Swedish Open i Växjö med Ricard Carneborn, och ett i Falun i
samband med Dala Fighten med Mattias Forsberg.
Pengarna går till Landslaget, instruktörerna jobbar gratis.
?? Ett Sport Jutsu- läger äger rum i Göteborg första helgen i december.
?? Ansökningar till posten som Landslagscoach i duo har inkommit och
dessa diskuterades under mötet.

Domare:

Sid 2(2)

?? Hans Brändström har varit på domarkurs i Grekland Han blev
godkänd och hans internationella licens är därmed förlängd.
?? Hans Brändström och Bertil Bergdahl har påbörjat arbetet med
framtagandet av en A-domarutbildning.

Utbildningsansvarig:
?? Arbetet med gemensamma utbildningar inom förbundet fortgår och ett
förslag kommer att skickas ut till sektionerna inom kort.
PR-ansvarig:
?? Arbetet inför World Games har fortgått med gott resultat.
?? Johan Blomdahl kommer att rapportera från Japan till tidningen
Fighter för reportage.
Stilsamordnare:
?? Ett förlustbidrag kommer att tilldelas ett läger som arrangeras av
Carlos Romero där internationella instruktörer från olika stilar kommer
att instruera. Detta för att stödja samarbetet över stilgränserna.
§ 80 Swedish Open
Arbetet med arrangemanget fortskrider enligt planerna.
§ 81 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 12 september kl 20.00.
§ 82 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vi protokollet:

___________________
Pernilla Andréasson

Justeras:

_________________
Emil Gustafsson

