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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion i Varberg 2005-11-27
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och
Niclas Sjöberg (ledamot)

§ 82 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 83 Val av justerare
Niclas Sjöberg valdes att justera dagens protokoll.
§ 84 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 6/2005, 7/2005 och 8/2005 genomgicks och godkändes.
§ 85 Ekonomi
Resultatet för 2005 genomgicks och diskuterades. Arbetet med en budget
för 2006 påbörjades. Bland annat kommer pengar att avsättas för ett
juniorlandslag under kommande år. Pengar kommer också att avsättas till
tävlingsregler och domarutbildning för Brazillian Jiujitsu.
Styrelsen beslutade att avsätta 100.000 till nya scoreboards. Skärmar,
datorer, programvara och transportsystem ingår i de pengarna.
Styrelsen beslutade också att satsa 30.000 på ett större läger hösten 2006
med inbjudna internationella instruktörer.
§ 86 Lagförslaget om förbud mot vissa kampsportsmatcher
Daniel Petersson har skrivit kommentarer till förslaget. Daniels text
genomgicks och diskuterades. Petra uppdrogs sammanställa styrelsens
kommentarer.
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§ 87 Tekniskt möte i Aten
Under Budo Master Cup den 26 november hölls ett möte med tävlande,
coacher och domare. De olika förslag till regeländringar som framkommit på
de tekniska mötena i Sofia och på Kreta presenterades och diskuterades.
Tanken med mötet var att föra fram de åsikter som våra tävlande, coacher
och domare har på det kommande tekniska mötet i Aten där beslut om nya
regler ska fattas.
Dessa beslut framkom på mötet:
•

•
•
•
•
•
•

Kamptävling
Dräktfärg: Alla menade på att dräkten ska vara vit. Helst ska
bältesfärgerna behållas (vitt/rött) men rött/blått accepteras också. Om
färg på dräkten blir nödvändigt ska det i så fall vara vitt/blått (som i
judo).
Förslag om endast en mattdomare: NEJ
Tillåta raka slag mot huvudet: JA
Matchtid 1 x 3 minuter istället för 2 x 2 minuter: NEJ
14 poängs övertag ger vinst: NEJ
Partävling
Realism som framträdande faktor: NEJ
”Team Self Defence” (Tre uke attackerar en tori, samma attacker som
tidigare regler för partävling): NEJ

§ 88 Årsmöte 2006
Arbetet med verksamhetsberättelsen för 2005 har påbörjats. Texten skall
vara klar senast den
Gunnar kommer att samla in all information från de verksamhetsansvariga
och sammanställa texten.
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§ 89 Hemsidan
Landslagets inloggningssida används mer och mer. Det är ett utmärkt sätt
för coacherna och domarkommittén att snabbt och smidigt sprida information
till de tävlande.
Klubbmatrikeln kommer framöver länkas direkt till matrikeln på förbundets
huvudsida. Detta för att klubbarna ska slippa uppdatera sin adress- och
kontaktinformation till flera instanser.
§ 90 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 16/1-2006 kl. 21.00
§ 91 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Niclas Sjöberg

