PROTOKOLL

Nr 9 2009
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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2009-09-27 kl. 21.00-22.30
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),
Cecilia Nyström (sekreterare), Petra Fluor (kassör), Michael Kuntz (ledamot).

§ 101 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 102 Val av justerare
Michael valdes att justera dagens protokoll.
§ 103 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 8/2009 genomgicks och godkändes.
§ 104 Ekonomi
Petra gick igenom budgeten och resultat hittills 2009. Sammantaget ser
ekonomin bra ut för verksamheten under 2009.
Vi har fått ett elitstöd på ca 105 000: - till att användas under 2009. Styrelsen
beslutade att använda dessa medel till seniorlandslagets satsning.
Dessutom beslutades att revidera seniorlandslagets budget med -25 000:-,
för att fördelas under hösten.
§ 105 Federationens Ekonomihantering
Emil förslog en ny hanteringsordning: Allt skickas till Petra som bokför i
Visma/SPCS och slutligen skickar vidare till RF.
Vi kommer att prova denna hanteringsordningen under resten av 2009.
§ 106 Svenska Ju-jutsuligan/Tävling
Följande tävlingar i Svenska Ju-jutsuligan är klara:
Dalafajten i Borlänge, 24/10 2009
Nybro, november 2009
Götakampen i Göteborg, 30/1 2010
X-fight i Gävle, 20/2 2010
Nordic Cup i Nacka, 27/3 2010
Calmar Cup i Kalmar, 8/5 2010
Ljungby Final i Svenska Cupen 29-30 maj 2010
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Det vi saknar är en tävling längre norrut. Diskussion fördes om vi ska hjälpa
till att det ordnas. Micke ska försöka åka till Norrlandslägret för att knyta
kontakter.
Diskussion fördes hur prispengarna ska fördelas Beslut togs att en
symbolisk check delas ut av någon i styrelsen, vinnaren får därefter sina
vinstpengar utbetalda på sitt konto. På finaldagen av Svenska Jujutsuligan
delar sponsorn ut vinstpengarna. Petra kontaktar banken gällande stora
checkar i papp senast 14 oktober. Skickar över dessa till Michael som är
huvuddomare vid första deltävlingen i Borlänge.
Redovisningsblanketten som arrangören ska skicka in efter det att tävlingen
är genomförd skickas ut från Petra till övriga i styrelsen. Alla ska gå igenom
den denna och lämna kommentarer till Petra.
Diskussion fördes åter upp om vi ska ta fram ett pris till ligans deltävlingar.
Beslutade att Cicci kollar upp priser på stora medaljer (guld/silver/brons)
inför säsongen 2010/2011.
§ 107 Swedish Open 2010
Malmöklubben har sagt att de gärna för en diskussion om att arrangera.
Micke och Petra är ansvariga.
§ 108 SM 2010
Emil har kontaktat SKIFT gällande rankingpoäng.
§ 109 Graderingssystem
Emil har varit i kontakt med Niclas Sjöberg meddelat att detta ska vara klart
omgående. Om inte Niclas hinner med detta måste vi lägga detta på någon
annan.
§ 110 Ju-jutsugymnasium
Emil informerade att under veckan kommer det att bestämmas ett datum
gällande mötet med Nybro kommun och skola kommer att ske.
Emil, Michael Söderqvist och Javier Escalante kommer att vara med.
§ 111 Distrikten
Ett förslag gällande ny indelning av distrikt i Sverige finns på Svenska Budooch Kampsportsförbundets hemsida. Styrelsen beslöt gällande arbetet för
flera distriktsmästerskap än de som existerar nu därför kommer att avvaktas
tills det att de nya distrikten är klara.
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§ 112 Mattvagnar
Emil kommer att ta fram pris och förslag på dessa senast 31 oktober.
§ 113 Internationellt
JVM kommer att köras 26-29 november 2009 i Aten, Grekland. En trupp
kommer att åka. Niclas Sjöberg åker med som domare. Emil ska kontrollera
vilka domarkrav som krävs för att få döma JVM. Michael önskar om detta är
möjligt även åka med som domare. Gunnar åker som svensk representant
på JJIF General Assembly.
§ 114 Domare
Tyvärr blev inte domarträffen i Nybro av. Detta på grund av att varken Emil,
Niclas Sjöberg eller Dan Andersson kunde hålla i träffen/utbildningen.
§ 115 TV-produktionen gällande VM-sändningen
Emil har fortsatt kontakt med vår advokat gällande Livestreams TVproduktion.
§ 116 Hall of Fame
Nytt inslag på vår hemsida som har blivit mycket uppskattat.
Michael och Cicci ska arbeta vidare med detta. Förslag att de som är med i
Hall of Fame ska få ett minne, till exempel en glasplakett med gravyr. Emil
kontaktar glasskolan om förslag och kostad gällande detta.
§ 117 Nästa möte
Nästa möte blir den 11/10 kl. 21.00
§ 118 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Gunnar Hoffsten

