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PROTOKOLL

Nr 9 2010

Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen den
2010-10-05 kl. 21.00-22.00.
Närvarande:
Gunnar Hoffsten (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Emil Halvardsson
(kassör) Michael Kuntz (ledamot), Mathias Forsberg (ledamot) (från § 99),
Isabelle Sarfati (ledamot), Helena Hugosson (ledamot), Jonas Roos
(suppleant).
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 96 Val av justerare
Helena valdes att justera dagens protokoll.
§ 97 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 8 2010 genomgicks och godkändes.
§ 98 Ekonomi
Emil meddelade att det fortfarande saknas fakturor osv. som har med
bokföringen att göra från RF. Emil har pratat med dem, men får mycket
arroganta svar från RF hela tiden som skyller på att vi inte kan få de dokument
vi önskar bland annat beroende på tidsbrist.
Däremot kom den ingående balansen äntligen i förra veckan.
Kontoplan som ska följas har nästan kommit. (Här fattas det vissa detaljer.)
Dessutom saknas resultatenheten. Det är i den vi kan se hur vi ligger till i
budget.
Transaktionslista har skickats, men som sagt inga fakturor vilket betyder att vi
inte kan se vilket konto som ska belastas.
Situationen är mycket frustrerande. Emil har varit i kontakt med Mona på
kansliet som varit mycket förstående.
Emil pratade med vår revisor Ingemar Johansson gällande situationen. Han
tycker att vi avvaktar med att bokföra tills vi får alla handlingar från RF.
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§ 99 Svenska Jujutsuligan/Tävling
Nästa tävling är Dalafighten i Borlänge den 23 oktober. Därefter är nästa
tävling i Nybro den 6 november.
I helgen var det stora framgångar i German Open. Bland annat tog Sverige
totalt 15 medaljer under helgens tävlingar. 9 av dessa togs av barn och
ungdomar.
Michael köper blommor till barn- och ungdomsledarna som gjort ett bra arbete
inför German Open.
Vi kommer att skriva ett avtal med en sponsor för Svenska Jujutsuligan under
nästa vecka. Avtalet är något mindre än förra året.
Det saknas pengar från domararvoden gällande ligan 2009/2010 från
klubbarna, Emil kontrollerar detta och kontaktar de berörda klubbarna.
De klubbar som arrangerar tävlingar i barnligan 2010/2011 kommer att kunna
ansöka om att bidrag till tävlingen på 4000: -.

§ 100 Swedish Open 2011
Michael träffade Ronald Bartens under German Open som fortfarande inte kan
lova att Swedish Open (SWOP) får European Challenge-status.
Gunnar ska prata med den europeiska styrelsen som har lovat oss att SWOP
ska få EC-status.
Cicci kollar med Emil Andersson från Malmö JJK om att träffas den 23 oktober
för ett planeringsmöte.
§ 101 Graderingssystem
Gunnar har pratat med referensgruppen och de ser fram emot uppgiften. I
referensgruppen ingår Ingemar Sköld, Bertil Bergdahl samt Pavel Antonsson.
§ 102 Ju-jutsugymnasium
Allt fortskrider allt enligt planerna.
§ 103 VM 2010 S:t Petersburg
Linda Lindström har kontakt med en resebyrå som ordnar resa samt visum till
Ryssland.
Till den Tekniska kongressen kommer Gunnar att ta med våra synpunkter
gällande förslag på förändringar som gjorts. Gunnar vill ha alla i styrelsens
synpunkter på förändringar innan nästa möte.
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§ 104 Internationellt
Vi kommer att stötta Österrikes kandidat Michael Takacs till 2:e vice
ordförandeposten på IJJF:s kongress i S:t Petersburg.
§ 105 Domare
Daniel Norrgård fick under German Open sin domarlicens upphöjd till A-licens.
Under German Open testade Ueli Zürcher fem svenska domare till att få gå
domarkurs upp till Continental B. Cicci Nyström samt Kristoffer Sundström
blev godkända för att gå kursen som troligen kommer att hållas i Paris
samtidigt som Paris Open i april 2011.
Det har varit en hel del frågetecken gällande domarkommitténs vara eller inte
vara.
Styrelsen beslöt att bilda ett domarråd och utsåg följande: Dan Andersson (A
World referee), Michael Kuntz (sportchef inom federationen), Gunnar Hoffsten
(ordförande i federationen). Rådet kommer att utse vilka domare som ska
döma på internationella tävlingar samt vilka som ska åka på internationella
utbildningar.
Till EOC i Gent kommer Nico Christoforidis och Niclas Sjöberg att åka som
domare.
Till VM i S:t Petersburg kommer Dan Andersson samt Niclas Sjöberg att åka
som domare.
§ 106 Elitstöd kurs på Bosön 2-3/10 2010
Gunnar deltog på kursen på Bosön. Det gicks bland annat igenom hur man
kan söka olika bidrag/stöd. Vi har redan utnyttjat en hel del men kursen var
mycket bra.
§ 107 Nya klubbar
Gong Kwon Kampsportsklubb och IF Ju-Jutsu Kai Enköping har sökt inträde i
sektionen. Såvida inte distriktet har något att invända hälsar styrelsen dem
varmt välkomna.
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§ 108 Tävlingslicens
På grund av att vi nu har en ny databas, där information gällande
tävlingslicenser osv. kommer att skötas igenom beslutade styrelsen att höja
tävlingsavgiften till 300:- från och med säsongen 2010/2011.
§ 109 Nästa möte
Nästa möte blir den 2/11 kl. 21.00 över telefon.
§ 110 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
_____________________
Cicci Nyström

Justeras av
____________________
Helena Hugosson

