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Sv. ju-jutsufederationen 
Styrelsemöte	  	  nr	  1	  	  	  5	  januari	  2013	  

Närvarande:	  Jesper	  Kedjevåg,	  Henrik	  Andersson,	  Monica	  Billger	  och	  Tobias	  Back	  
Anmält	  frånvaro:	  Nico	  Christoforidis,	  Mikael	  Olsson,	  Irene	  Brändström,	  Isabelle	  Sarfati	  
	  
§	  1	  Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  	  
	  
§	  2	  Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  lästes	  upp	  och	  godkändes.	  
	  
§	  3	  Val	  av	  mötesordförande	  
Till	  mötesordförande	  valdes	  Jesper	  Kedjevåg.	  
	  
§	  4	  Val	  av	  mötessekreterare	  
Monica	  Billger	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  
	  
§	  5	  Val	  av	  justerare	  
Till	  justerare	  valdes	  Tobias	  Back	  att	  jämte	  ordförande	  och	  sekreteraren	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  6	  Föregående	  protokoll	  
Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  bordlades	  till	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  
§	  7	  Rapport	  från	  VM	  
Tobias	  och	  Jesper	  rapporterade	  från	  VM,	  dit	  de	  på	  egna	  medel	  reste	  som	  representanter	  för	  
federationen.	  Gunnar	  Hofsten	  var	  där	  som	  internationell	  representant,	  vilket	  bekostades	  av	  
internationella	  förbundet.	  De	  deltog	  all	  tre	  årsmötet	  för	  IJJF	  generalkongressen.	  Svenska	  landslaget	  
hade	  stora	  sportsliga	  framgångar,	  varav	  de	  främsta	  prestationerna	  var	  Fredrik	  Widgrens	  silver	  och	  
Sara	  Widgrens	  guld.	  Men	  samtliga	  deltagare	  gjorde	  mycket	  bra	  ifrån	  sig	  och	  Michael	  Kuntz	  gjorde	  ett	  
bra	  jobb	  som	  förbundskapten.	  Enda	  medverkande	  domaren	  var	  Niklas	  Sjöberg	  som	  genomförde	  
tävlingen	  på	  ett	  professionellt	  sätt.	  	  
	  
§	  8	  Arbetsbeskrivning	  och	  organisationsföreskrifter	  
Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  arbetet	  fortskrider.	  Vi	  har	  en	  del	  kvar	  att	  utveckla	  och	  skriva	  in	  i	  
våra	  föreskrifter	  .	  	  Bl	  a	  
-‐	  behöver	  vi	  diskutera	  hur	  vi	  ska	  hantera	  sponsorer	  i	  framtiden	  och	  skriva	  en	  policy	  för	  det	  
-‐	  beskriva	  officiella	  roller	  
-‐	  att	  rådsordf	  	  har	  ansvar	  att	  informera	  inom	  sitt	  råd	  	  
	  
9.	  Ungdomsrådet	  	  
Monica	  har	  tillsammans	  med	  Johan	  Osbjer	  skrivit	  inbjudan	  som	  nu	  är	  klar.	  Jesper	  mailar	  ut	  den	  och	  
lägger	  ut	  på	  hemsidan.	  Monica	  håller	  kontakt	  från	  styrelsen	  med	  Johan	  som	  ansvarar	  för	  
Ungdomsrådets	  verksamhet.	  Styrelsen	  bad	  Monica	  Johan	  ta	  kontakt	  med	  Sara	  Widgren	  för	  att	  
diskutera	  eventuellt	  samarbete	  med	  SB&Ks	  ungdomsråd.	  	  
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§	  10	  Upptagandet	  av	  GonKwon	  YuSul	  inom	  Svenska	  Ju-‐jutsufederationen	  
Nico	  ansvarar	  för	  uppföljningen	  av	  ärendet	  med	  att	  reglerna	  blir	  klara.	  Styrelsen	  konstaterade	  att	  det	  
också	  saknas	  ett	  domarkompendium.	  
	  
§	  11	  JFL	  -‐	  Nytt	  poängsystem	  till	  tävlingarna	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  vänta	  med	  diskussion	  och	  beslut	  om	  det	  nya	  poängsystemet.	  Istället	  
konstaterades	  att	  vi	  behöver	  prioritera	  en	  fungerande	  liga.	  	  
Vi	  konstaterade	  att	  ett	  arrangörskompendium	  behövs	  .	  På	  styrelsemötet	  diskuterades	  olika	  frågor	  
och	  möjliga	  lösningar	  för	  att	  underlätta	  arrangemang	  av	  tävlingar.	  Jesper	  kontaktar	  sportrådet	  för	  att	  
delge	  våra	  tankar.	  
	  
§	  12	  Inför	  årsmötet	  
Henrik	  arrangerar	  vårt	  boende	  och	  våra	  biljetter	  till	  kampsportsgalan.	  Samtliga	  rådsordförande	  bjuds	  
på	  biljetter	  till	  galan,	  men	  de	  får	  stå	  för	  boende	  och	  resa	  själv.	  
Vi	  behöver	  få	  in	  verksamhetsberättelser	  från	  råden	  +	  verksamhetsplan	  för	  2013.	  
Irene	  skriver	  basen	  i	  federationens	  verksamhetsberättelse.	  Vi	  andra	  hjälper	  till	  så	  att	  allt	  kommer	  
med.	  
	  
§	  13	  Budget	  
Vi	  diskuterade	  budgeten	  och	  på	  nästa	  möte	  beslutar	  vi	  om	  den.	  
På	  mötet	  tog	  vi	  fram	  förslag	  till	  plan	  och	  budget	  för	  stiloberoende	  verksamhet.	  
Några	  delar	  av	  planen:	  
Flashmob	  -‐	  Tobbe	  pratar	  med	  Ida	  
Profilprodukter	  (saker	  vi	  säljer	  som	  vattenflaskor,	  pennor,	  tröjor	  eller	  delar	  ut	  ibland)	  -‐	  Tobbe	  driver	  
frågan	  
Läger	  som	  vi	  vill	  stötta	  förutom	  Combat	  Camp	  som	  t	  ex	  Solstadlägret	  -‐	  Jesper	  hör	  med	  Micke	  Lund,	  
Norrlandslägret	  vore	  intressant	  om	  vi	  kan	  engagera	  oss	  på	  -‐	  Monica	  hör	  med	  Jonas	  Elving.	  
Träffa	  en	  i	  landslaget	  och	  lite	  uppvisning	  som	  federationen	  håller	  i	  -‐	  Tobbe	  
Fler	  idéer	  kom	  upp	  som	  vi	  kan	  fortsätta	  diskutera	  på	  nästa	  möte.	  
	  
§	  14	  Utbildningsansvarig	  inom	  federationen	  
Vi	  överväger	  att	  ta	  bort	  funktionen	  utbildningsansvarig	  eftersom	  vi	  inte	  håller	  några	  utbildningar.	  
Detta	  beslut	  kommer	  i	  så	  fall	  att	  tas	  efter	  en	  diskussion	  med	  Anders	  Bergström.	  Vi	  vill	  hänvisa	  till	  
SB&Ks	  utbildningar	  och	  till	  att	  stilarna	  har	  egna	  utbildningar.	  	  
	  
§	  15	  Övriga	  frågor	  
Vi	  diskuterade	  federationens	  värderingar	  och	  samarbetsklimat.	  Styrelsen	  konstaterade	  att	  vi	  behöver	  
samla	  alla	  en	  gång	  och	  prata	  hur	  vi	  arbetar	  inom	  federationer	  och	  
hur	  ska	  vi	  få	  fram	  ömsesidighet	  och	  respekt	  inom	  federationen	  och	  mellan	  de	  olika	  råden.	  
Monica	  gör	  förslag	  på	  ett	  möte	  strax	  efter	  årsmötet.	  Förslaget	  var	  att	  vi	  ordnar	  detta	  under	  ca	  3h	  
söndagen	  efter	  kampsportsgalan	  den	  24/3.	  I	  så	  fall	  betalar	  federationen	  resan	  för	  medverkande	  
rådsordföranden	  och	  styrelse.	  -‐	  Monica	  skriver	  några	  rader	  och	  skickar	  till	  Jesper	  som	  
vidarebefordrar	  
	  
Övrigt:	  foldern	  är	  klar	  den	  7	  januari	  och	  kommer	  delas	  ut	  första	  gången	  på	  GO	  
	  

§	  16	  Nästa	  möte	  

Nästa	  bestäms	  i	  samråd	  med	  övriga	  ledamöter.	  Jesper	  skickar	  ut	  ett	  förslag.	  	  
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§	  17Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  förklarade	  mötet	  avslutat	  	  

	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

___________________________________	   	   _____________________________	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	   	   	   mötessekreterare	  	  Monica	  Billger	  

	  

___________________________________	   	   	  

justerare	  Tobias	  Back	  


