
PROTOKOLL  Nr 9 2008     Sid 1 (3) 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2008-11-19 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande) 
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare), Cicci Nyström (ledamot) 
 
 
 
§ 89 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 90 Val av justerare  
Cicci valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 91 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 8/2008 bordlades till nästa möte.  
 
§ 92 Ekonomi 
Petra rapporterade angående budgeten och det övriga ekonomiska läget 
inför VM.  
 
§ 93 Rapporter 
Emil och Petra rapporterade från det senaste FS-mötet. 
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§ 94 Hedersgraderingar 
Styrelsen beslutade hedersgradera följande personer: 
Hans Greger, 9 dan  för Sveriges 1:a EM-guld och sina insatser för  

svensk ju-jutsu 
Ingemar Sköld, 9 dan  ”skaparen” av svensk tävlingsju-jutsu 
Bertil Bergdahl, 7 dan   för sina insatser som domare sedan tävlingsju- 

jutsuns begynnelse 
Dan Andersson, 6 dan  för sina insatser som domare i 20 år 
Johan Blomdahl, 6 dan  för Guld i World Games -97 och VM-guld -96 
Anna Dimberg, 5 dan  för VM-guld -94 och -96 
Jennie Brolin, 4 dan  för VM-guld -98 
Sara Johansson, 4 dan  för VM-guld -96 
Stefan Lindström, 4 dan  för VM-guld -96 
 
Eventuella medaljörer på VM i Malmö hedersgraderas enligt samma kriterier. 
 
§ 95 Svenska Ju-jutsuligan 
Styrelsen beslutade att man får tävla hur länge som helst som Nybörjare, tills 
det att man tagit steget upp till Elit. 
 
§ 96 VM i Malmö 
Gunnar, Petra, Cicci och Emil rapporterade om arbetet inom sina områden.  
 
Den 15 november hölls en utbildning i Stockholm för dem som ska arbeta i 
sekretariaten. Utbildningen leddes av Nico van Dijk och Michael Kuntz. 
 
Antalet anmälda länder till VM är 28 och till General Assembly väntas runt 35 
länder. 
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§ 97 JJIF General Assembly 
De motioner som inkommit inför mötet diskuterades. Styrelsen beslutade att 
stödja de förslag som innebär att stadgeändringar skall diskuteras ytterligare 
och att en internationell arbetsgrupp tar fram ett förslag till ett extrainsatt 
möte om ca ett år. 
 
Styrelsen beslutade att stödja Paul G Höglund till ordförandeposten, Luc 
Mortelmans till posten som kassör och Tom Kempkens till posten som andre 
vice ordförande. 
 
§ 87 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 8/12 kl. 21.00 
 
§ 88 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Cicci Nyström 


