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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   
2015-03-02, kl. 21.00 – 23.00. 

Plats:   
Skype. 

Närvarande: 
Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör) §§ 17 - 20, Johan Pettersson 

(sekreterare), Tobias Back (vice ordförande), Bertil Bergdahl (ledamot), Isabelle Sarfati 

(ledamot), Dan Andersson (ledamot) och Monica Billger (tjänstgörande suppleant) §§ 25 - 33. 

Förhinder: 
Christoffer Druvgården (suppleant), Nico Christoforidis (kassör) §§ 21 – 33. 

 

§ 17. Mötets öppnande. 
Jesper Kedjevåg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 18. Tjänstgörande suppleanter. 
  Nico Christoforidis är frånvarande från § 21 och Monica Billger går in i hans   

  ställe.  

§ 19. Godkännande av dagordningen.  
 

  Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 20. Val av justeringsperson. 
 

  Styrelsen beslutade att välja Dan Andersson. 

§ 21. Föregående mötesprotokoll, 2015-01-06. 

 

  Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 
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§ 22. Ekonomi. 

a. Ekonomisk uppföljning.    

 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte. 

b. Ansökan om lägerbidrag. 

Inga ansökningar fanns att behandla. 

c. Övriga frågor.  

Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 23. Skrivelser. 
  Inga skrivelser som behövde behandlas hade inkommit. 

§ 24. Tävlingsverksamhet. 

a. JFL. 

Senaste tävlingen i Herrljunga fungerade bra. Jesper Kedjevåg och Isabelle 

Sarfati fanns på plats och rapporterade från tävlingen.  

 

b. SM 2015.  

Tobias Back rapporterar från SM att han i stort sett är nöjd. Inte optimalt att 

varva matcher i jujutsu och muay thai. Det hade varit bättre om våra matcher 

varit samlade. Samtidigt så menade andra att det drog mer tittare med 

varvade matcher. Synpunkt på att skapa en särskild SM-vecka för kampsport 
fördes fram. Tobias Back återkommer med en skriftlig utvärdering. 

§ 25. Föreningar. 

a. Inträde för Piteå Ju-jutsuklubb. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa beslut fattat via e-post, 2015-01-28, om att 

godkänna föreningen. 
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b. Inträde för Ljungby Ju-jutsu klubb. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa beslut fattat via e-post, 2015-02-10, om att 

godkänna föreningen.  

c. Rutiner inom SB&K för godkännande av föreningar. 

Det är oklart för styrelsen hur gången för godkännande är. SB&K verkar 

göra någon form av kontroll och skickar sedan vidare till både underförbund 

och distrikt för godkännande. Konsekvensen kan bli att underförbund 

godkänner och distrikt avslår ansökan. Ett sätt att hantera ansökningar skulle 

kunna vara att SB&K gör en noggrann kontroll av formalia och skickar 

därefter till underförbund och distrikt för yttrande. Därefter godkänner eller 

avslår SB&K ansökan. 

 

Styrelsen beslutade att Jesper Kedjevåg undersöker rutinerna med SB&K. 

§ 26. Förtjänsttecken för Jujutsufederationen. 
  Johan Pettersson och Tobias Back fortsätter att arbeta med frågan. 

 

§ 27. Utlåning och lagerhållning av federationens mattor. 
  Jesper Kedjevåg rapporterar att mattorna lagerhålls i Nybro för en årskostnad på   

  1200 kr. 

   

  Styrelsen beslutade att mattorna behålls av Federationen. 

§ 28. Domarrådet (rutiner runt tävlingar). 
   Allt tävlingsmaterial samlas hos domarrådets ordförande, Emil Gustafsson. Han  

  gör därefter en inventeringslista och kompletterar vid behov.  

 

§ 29. Förbundsstämma 2015-03-28. 

a. Verksamhetsplan och budget 2015 (beslutad på styrelsemöte 2014-11-22). 

Jesper Kedjevåg gör vid layout mm varefter de läggs upp på vår webbsida. 

b. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2014. 

Jesper Kedjevåg ser till att dessa kommer upp på webbsidan. 
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c. Medlemsavgift. 

Medlemsavgiften är idag 50 kr och till det tillkommer försäkringsavgiften 

på 21 kr. 

 

Styrelsen beslutade 2015-01-06 att föreslå en höjning av medlemsavgiften 

med 10 kr. Johan Pettersson skriver en proposition om avgiftshöjningen. 

d. Revidering av stadgar. 

Styrelsen diskuterade utifrån det utskickade förslaget. Styrelsen föreslår ett 

antal förändringar. Kassör ska precis om ordförande väljas särskilt. 

Ordförande och kassör ska väljas på två och inte väljas samma år. Övriga 

ledamöter ska vara fem och väljas på två år. Ena året tre och andra året två. 

Johan Pettersson skriver en proposition på dessa förändringar samt gör 

förändringarna i förslaget till nya stadgar. 

e. Övrigt. 

Vi har ett antal biljetter över till kamsportsgalan, Jesper Kedjevåg erbjuder 

dessa till landslagstränarna.  

§ 30. Rapporter från styrelseledamöterna 
  Jesper Kedjevåg rapporterade från SB&Ks utvecklingskonferens 31 januari.  

  Jesper uppfattade mötet som positivt. Vidare efterlyste Jesper att vi behöver bli  

  bättre på att följa upp och arbeta med olika förslag och idéer som kom fram vid  

  vårt möte i Värnamo. 

 

  Johan Pettersson lyfte att vi borde planera in domarkurser och   

  barninstruktörsträffar tillsammans med distrikten. 

 

  Bertil Bergdahl rapporterade att till Hornvalls läger 7 maj har det endast anmälts   

  tränande från Ju-jutsu Kai. Positivt är att det är 65 anmälda just nu. 

 

  Isabelle Sarfati informerade om JVM; Paris Open och EM som kommer   

  framöver. 

 

  Monica Billger rapporterade om anmälningar till JFL och att rutinerna behöver  

  förfinas.  
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§ 31. Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

§ 32. Nästa möte. 

  2015-03-23 på Skype. 

§ 33. Mötets avslutande. 
  Jesper Kedjevåg tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Johan Pettersson Jesper Kedjevåg Dan Andersson 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


