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Svenska	  Ju-‐jutsu	  Federationen	  	  	  	  Styrelsemöte	  	  nr	  7	  	  	  	  20	  augusti	  2012	  

Möte	  via	  Skype	  

Närvarande:	  Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg,	  sekreterare	  Irene	  Brändström,	  kassör	  Nico	  Christoforidis,	  
Tobias	  Back,	  Henrik	  Andersson,	  Monika	  Billinger,	  Mikael	  Olsson	  och	  Isabelle	  Sarfati	  

Anmält	  frånvaro:	  Mike	  Bengtsson	  

§	  62	  Mötets	  öppnande	  

Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  kl	  21:00.	  

§	  63	  Godkännande	  av	  dagordningen	  

Dagordningen	  lästes	  upp	  och	  godkändes.	  

§	  64	  Val	  av	  mötesordförande	  

Till	  mötesordförande	  valdes	  Jesper	  Kedjevåg.	  

§	  65	  Val	  av	  mötessekreterare	  

Irene	  Brändström	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  

§	  66	  Val	  av	  justerare	  

Till	  justerare	  valdes	  Henrik	  Andersson	  och	  Tobias	  Back	  att	  jämte	  ordförande	  och	  sekreteraren	  justera	  
dagens	  protokoll.	  

§	  67	  Föregående	  protokoll	  	  

Föregående	  protokoll,	  nr	  6	  2012,	  finns	  nerladdad	  i	  Dropboxen	  men	  då	  den	  så	  nyligt	  kommit	  dit	  har	  
inte	  justerarna	  hunnit	  granska	  protokollet	  ännu.	  Detta	  protokoll,	  nr	  6,	  kommer	  att	  tas	  upp	  för	  
godkännande	  under	  nästa	  möte.	  

§	  68	  Profilkläder	  

Irene	  Brändström	  informerade	  om	  att	  en	  ryggsäck	  och	  en	  pikétröja	  ska	  vara	  utlämnad	  till	  alla	  
ordinarie	  ledamöter	  i	  styrelsen.	  Isabelle	  Sarfati	  saknar	  dock	  en	  ryggsäck	  och	  Irene	  Brändström	  
undersöker	  om	  även	  hon	  kan	  få	  detta.	  

§	  69	  Profilmaterial	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  logotypen	  har	  blivit	  vektoriserad	  men	  att	  det	  inte	  finns	  något	  att	  
visa	  ännu.	  

§	  70	  Arbetsbeskrivning	  och	  organisationsföreskrifter	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  inget	  nytt	  fanns	  att	  redovisa	  ännu.	  
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§	  71	  Förbundstecken	  

Tobias	  Back	  informerade	  om	  att	  inget	  nytt	  fanns	  att	  redovisa	  ännu.	  

§	  72	  Ungdomsrådet	  

Monika	  Billger	  informerade	  om	  att	  en	  länk	  har	  blivit	  utskickad	  till	  samtliga	  i	  styrelsen	  samt	  nerladdad	  
i	  Dropboxen.	  Det	  fanns	  ett	  antal	  frågor	  i	  slutet	  som	  hon	  gärna	  vill	  ha	  styrelsens	  synpunkter	  på.	  

§	  73	  Upptagandet	  av	  GonKwon	  YuSul	  inom	  Svenska	  Ju-‐jutsufederationen	  

	  Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  sitt	  samtal	  med	  Daniel	  Norrgård.	  Detta	  är	  en	  koreansk	  ju-‐jutsu	  med	  
godkända	  regler	  för	  tävling	  och	  korrekta	  stadgar.	  Stockholmsdistriktet	  har	  inga	  invändningar	  mot	  att	  
denna	  stil	  upptas	  i	  förbundet.	  Enligt	  kansliet	  och	  juristen	  på	  SBKf	  ska	  denna	  stil	  vara	  hos	  oss	  i	  Ju-‐
jutsufederationen.	  	  

Styrelsen	  beslutade	  enhälligt	  att	  godkänna	  stilen	  och	  beslutade	  att	  Jesper	  Kedjevåg	  tar	  kontakt	  med	  
ansvarige	  för	  att	  hälsa	  dem	  välkomna.	  	  

§	  74	  Godkännande	  av	  inträde	  för	  ny	  förening:	  Kempo	  Jujitsu	  Academy	  klubb,	  Katrineholm	  

Beslutades	  att	  Tobias	  Back	  tar	  kontakt	  med	  denna	  klubb.	  

§	  75	  Godkännande	  av	  inträde	  av	  ny	  förening:	  Nyköpings	  Bushidoförening,	  Nyköping	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  denna	  förening,	  som	  tidigare	  redan	  varit	  medlem	  hos	  oss	  men	  nu	  
bytt	  namn	  och	  samlat	  flera	  kampsporter	  till	  denna	  Bushidoförening.	  Beslutades	  att	  godkänna	  
inträdet	  av	  föreningen	  till	  Svenska	  Ju-‐jutsufederationen.	  

§	  76	  Webmail	  angående	  Soke	  Gerardo	  Ushi	  Cantore	  

Beslutades	  att	  bordlägga	  frågan	  tills	  vidare.	  

§	  77	  Diskussion	  angående	  inkomna	  ansökningar	  för	  stiloberoende	  verksamhet	  

Diskussionen	  gällde	  Karlstadslägret	  där	  Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  de	  reviderat	  sin	  budget	  
och	  att	  de	  önskar	  få	  förlustgaranti	  inför	  lägret.	  De	  kommer	  t.ex.	  att	  skriva	  ett	  kompendium	  om	  hur	  
man	  kan	  anordna	  ett	  läger	  men	  styrelsen	  ansåg	  det	  svårt	  att	  inköpa	  dessa	  kompendier	  då	  vi	  i	  nuläget	  
inte	  vet	  hur	  de	  kommer	  att	  se	  ut	  och	  således	  inte	  vet	  vad	  det	  är	  vi	  köper.	  

Kassören	  Nico	  Christoforidis	  informerade	  om	  att	  det	  fanns	  en	  liten	  summa	  som	  vi	  kunde	  bevilja	  till	  
arrangören	  av	  detta	  läger.	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  bevilja	  5000	  kr	  i	  förlustgaranti	  till	  lägret.	  Beloppet	  kommer	  endast	  att	  
utbetalas	  mot	  redovisade	  kvitton.	  
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§	  78	  Godkännande	  av	  sponsorer	  för	  SvJJF	  landslag	  

Tre	  företag	  har	  erbjudit	  sig	  att	  sponsra	  landslaget.	  Företagen	  samt	  de	  personer	  som	  finns	  bakom	  
företagen	  granskades	  och	  etiska	  samt	  moraliska	  aspekter	  diskuterades.	  	  

Efter	  en	  lång	  diskussion	  beslutade	  styrelsen	  att	  inte	  godkänna	  ett	  av	  företagen	  som	  sponsor.	  Dock	  
ansåg	  styrelsen	  att	  vi	  inte	  hade	  mandat	  att	  förhindra	  att	  bolaget	  kunde	  bli	  sponsor	  för	  en	  enskild	  
landslagsman	  eller	  kvinna	  om	  de	  så	  önskar.	  	  

Beslutades	  att	  godkänna	  de	  övriga	  två	  sponsorerna.	  

§	  79	  Flash-‐mob	  

För	  närvarande	  vet	  inte	  styrelsen	  hur	  detta	  arrangemang	  kommer	  att	  se	  ut	  eller	  hur	  många	  klubbar	  
som	  har	  anmält	  sitt	  intresse.	  

§	  80	  Från	  ledamöterna	  

Mikael	  Olsson:	  Han	  hade	  en	  fråga	  gällande	  de	  100	  000	  kr	  som	  beslutades	  under	  årsmötet	  att	  
användas	  till	  ungdom/nyrekrytering	  –	  hur	  har	  pengarna	  fördelats	  till	  dags	  datum?	  Enligt	  kassören	  
Nico	  Christoforidis	  finns	  det	  85	  000	  kr	  kvar,	  men	  satsningar	  på	  websidan,	  flashmoben	  och	  
stiloberoende	  läger	  kommer	  att	  ta	  medel	  ur	  denna	  pott.	  

Monica	  Billger:	  Ungdomsrådet	  –	  se	  §	  72.	  

Tobias	  Back:	  Har	  uppvaktat	  Kurt	  Durewall	  i	  Göteborg	  för	  federationens	  räkning	  och	  beräknar	  att	  
kostnaden	  för	  detta	  var	  ungefär	  2000	  kr.	  	  Hemsidan,	  arbetet	  fortsätter	  men	  pga.	  domänproblematik	  
låste	  sig	  sidan.	  Allt	  ska	  vara	  klart	  till	  VM.	  Han	  vill	  också	  veta	  vad	  de	  olika	  råden	  vill	  ha	  på	  hemsidan.	  

Nico	  Christoforidis:	  Kassören	  informerade	  om	  ekonomin	  och	  det	  uppdagades	  att	  landslaget	  redan	  
hade	  förbrukat	  hela	  sin	  del	  av	  budgeten.	  Mikael	  Kuntz	  är	  ansvarig	  för	  dessa	  pengar	  och	  styrelsen	  
beslutade	  att	  begära	  in	  en	  rapport	  om	  hur	  dessa	  medel	  har	  använts	  och	  hur	  det	  kan	  komma	  sig	  att	  
inga	  pengar	  finns	  kvar	  för	  ex.	  vis	  VM.	  

Övriga	  ledamöter	  hade	  inget	  mer	  att	  redovisa.	  

§	  81	  Övriga	  frågor	  

Inga	  övriga	  frågor	  fanns	  att	  ta	  ställning	  till.	  

§	  82	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  sker	  i	  Varberg	  den	  22-‐23	  september,	  ca	  14:00	  på	  Hotell	  Clarion.	  

§	  83	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  förklarade	  mötet	  avslutat	  kl	  22:20.	  

	  

	  



Sida	  4	  av	  4	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

___________________________________	   	   _____________________________	  

Ordförande	  	  Jesper	  Kedjevåg	  	   	   Sekreterare	  	  Irene	  Brändström	  

	  

___________________________________	   	   ______________________________	  

Justerare	  	  Henrik	  Andersson	   	   	   Justerare	  	  Tobias	  Back	  

	  


