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Svenska jujutsufederationen 
Styrelsemöte	  	  nr	  8	  	  	  	  24	  september	  2012	  

Möte	  via	  Skype	  

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

Anmält	  frånvaro:	  Mikael	  Olsson	  och	  Henrik	  Andersson	  

§	  84	  Mötets	  öppnande	  

Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  kl	  21:06.	  

§	  85	  Godkännande	  av	  dagordningen	  

Dagordningen	  lästes	  upp	  och	  godkändes.	  

§	  86	  Val	  av	  mötesordförande	  

Till	  mötesordförande	  valdes	  Jesper	  Kedjevåg.	  

§	  87	  Val	  av	  mötessekreterare	  

Irene	  Brändström	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  

§	  88	  Val	  av	  justerare	  

Till	  justerare	  valdes	  Monika	  Billger	  och	  Nico	  Christoforidis	  att	  jämte	  ordförande	  och	  sekreteraren	  
justera	  dagens	  protokoll.	  

§	  89	  Föregående	  protokoll,	  nr	  6	  och	  nr	  7	  

Föregående	  protokoll,	  nr	  6,	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  Protokoll	  nr	  7	  diskuterades	  och	  
efter	  smärre	  justeringar	  på	  tre	  punkter	  så	  godkändes	  även	  detta	  protokoll.	  	  Bägge	  protokollen	  finns	  i	  
Dropbox.	  	  	  

§	  90	  Dialog	  med	  Mike	  Bengtsson	  

Styrelsen	  har	  haft	  en	  dialog	  med	  Mike	  Bengtsson	  för	  att	  höra	  hur	  sportrådet	  arbetar	  och	  om	  det	  finns	  
några	  frågor	  till	  styrelsen.	  	  

§	  91	  Profilmaterial	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  beräknad	  kostnad	  för	  profilmallar	  etc.	  inte	  kommer	  att	  belasta	  
ekonomin	  med	  stora	  summor,	  någon	  tusenlapp	  som	  mest.	  
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§	  92	  Arbetsbeskrivning	  och	  organisationsföreskrifter	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  arbetet	  fortskrider.	  

§	  93	  Förbundstecken	  

Tobias	  Back	  informerade	  om	  att	  arbetet	  pågår.	  

§	  94	  Ungdomsrådet	  

Monika	  Billger	  informerade	  om	  att	  en	  ny	  länk	  har	  blivit	  utskickad	  till	  samtliga	  i	  styrelsen	  samt	  
nerladdad	  i	  Dropboxen.	  Ungdomsrådet	  är	  redo	  att	  starta	  upp	  sin	  verksamhet	  och	  undrar	  hur	  de	  ska	  
gå	  vidare.	  Beslutades	  att	  Jesper	  Kedjevåg	  och	  Monika	  Billger	  utformar	  en	  lämplig	  inbjudan	  och	  
skickar	  ut	  denna	  till	  samtliga	  klubbar.	  

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

	  Jesper	  Kedjevåg	  hade	  några	  frågor	  till	  de	  ansvariga	  inom	  stilen:	  hur	  ser	  tävlingsreglerna	  ut	  och	  kan	  vi	  
godkänna	  dessa	  i	  vår	  styrelse,	  har	  de	  dispens	  för	  att	  bedriva	  tävlingar,	  hur	  ser	  domarutbildningen	  ut?	  	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  undersöka	  dessa	  frågeställningar	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  få	  en	  bättre	  inblick	  
denna	  stils	  bestämmelser.	  

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

Tobias	  Back	  har	  inte	  haft	  möjlighet	  att	  träffa	  klubben	  ansvariga	  ännu	  men	  inkommer	  med	  en	  rapport	  
så	  fort	  som	  detta	  möte	  har	  ägt	  rum.	  

§	  97	  Webmail	  angående	  Soke	  Gerardo	  Ushi	  Cantore	  

Beslutades	  att	  Jesper	  Kedjevåg	  besvarar	  mailet	  och	  ber	  om	  ytterligare	  information.	  

§	  98	  Diskussion	  angående	  inkomna	  ansökningar	  för	  stiloberoende	  verksamhet	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  lägret	  i	  Karlstad	  där	  åtta	  olika	  stilar	  från	  17	  olika	  klubbar	  var	  
representerade	  och	  90	  deltagare	  var	  med	  på	  lägret.	  Ingen	  ekonomisk	  rapport	  fanns	  färdig	  så	  i	  
dagsläget	  vet	  han	  inte	  om	  förlustgarantin	  kommer	  att	  behövas	  eller	  ej.	  Mer	  information	  kommer	  att	  
finnas	  att	  läsa	  på	  vår	  webbsida.	  Noterades	  att	  Jesper	  Kedjevåg	  samt	  Isabelle	  Sarfati	  representerade	  
SvJJF	  på	  lägret.	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  sitt	  samtal	  med	  Rob	  Haans	  gällande	  ett	  stiloberoende	  läger	  under	  
hösten.	  Då	  det	  redan	  är	  planerat	  ett	  läger	  i	  Malmö	  de	  första	  dagarna	  i	  januari	  vore	  det	  kanske	  bättre	  
att	  göra	  ett	  gemensamt	  arrangemang.	  Samtidigt	  med	  lägret	  kunde	  olika	  föreläsningar,	  workshops	  
och	  ungdomssatsningar	  hållas.	  Styrelsen	  vill	  ha	  mer	  information	  gällande	  vilka	  kostnader	  som	  är	  
aktuella	  och	  hur	  eventuell	  vinst	  i	  så	  fall	  ska	  fördelas.	  Beslutades	  att	  Jesper	  kontaktar	  Rob	  för	  
ytterligare	  information.	  	  Beslutades	  även	  att	  uppdra	  åt	  Monica	  Billgren	  att	  kontakta	  SISU	  för	  s.k.	  
”workshop”	  under	  detta	  läger.	  
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§	  99	  Sponsorer,	  nekande	  till	  en	  av	  dessa	  och	  den	  följande	  diskussionen	  på	  SBKf	  hemsida	  

Efter	  förra	  mötets	  beslut	  gällande	  en	  av	  sponsorerna,	  som	  vi	  tackade	  nej	  till,	  uppstod	  en	  diskussion	  
på	  Svenska	  Budo	  och	  Kampsports	  hemsida.	  Författaren	  till	  denna	  artikel	  hade	  inte	  kontaktat	  någon	  
ur	  styrelsen	  utan	  enbart	  citerat	  en	  annan	  källa.	  Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  han	  kontaktat	  
reportern	  men	  inte	  fått	  något	  svar	  från	  honom.	  Beslutades	  att	  Jesper	  skriver	  ett	  nytt	  mail	  med	  
informationen	  om	  att	  vi	  nu	  har	  skrivit	  avtal	  med	  två	  sponsorer	  och	  att	  denna	  text	  kan	  få	  publiceras	  
på	  samma	  hemsida.	  	  

§	  100	  Ansökan	  om	  extra	  medel	  från	  landslaget	  

Ett	  äskande	  om	  medel	  till	  landslaget	  har	  inkommit	  till	  styrelsen.	  Då	  Federationen	  har	  en	  stram	  
budget	  kommer	  varje	  extra	  kostnad	  att	  diskuteras	  ingående.	  Beslutades	  att	  avslå	  ansökan	  med	  
hänvisning	  till	  den	  begränsade	  summan	  pengar	  som	  styrelsen	  har	  att	  förfoga	  över	  och	  att	  styrelsen	  
inte	  kan	  bevilja	  medel	  från	  något	  annat	  kostnadsställe	  som	  i	  så	  fall	  får	  sin	  verksamhet	  avskuren.	  

§	  101	  Flash-‐mob	  

Frågan	  bordlades	  till	  nästa	  möte,	  då	  Henrik	  Andersson	  ej	  var	  närvarande.	  

§	  102	  Nytt	  poängsystem	  till	  tävlingarna	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  förfarandet	  vid	  lägret	  i	  Karlstad	  då	  båda	  systemen	  kördes	  parallellt.	  
Efter	  sedvanlig	  utvärdering	  kommer	  styrelsen	  att	  kunna	  ta	  ett	  beslut	  om	  vilket	  system	  som	  bäst	  är	  
anpassad	  för	  vår	  tävlingsverksamhet.	  Beslutades	  att	  Nico	  Christoforidis	  samordnar	  synpunkterna	  
innan	  styrelsen	  tar	  ett	  slutgiltigt	  beslut.	  Innan	  tävlingarna	  i	  Nacka	  skall	  detta	  vara	  färdigt.	  

§	  103	  Från	  ledamöterna	  

Monica	  Billger:	  Ungdomsrådet	  –	  se	  §	  94.	  

Henrik	  Andersson:	  Har	  lagt	  in	  ett	  förslag	  via	  Dropbox	  om	  reklam.	  	  Styrelsen	  bordlägger	  frågan	  då	  
Henrik	  inte	  är	  närvarande.	  

Jesper	  Kedjevåg:	  Har	  utarbetat	  en	  mall	  för	  utlåningen	  av	  mattor	  från	  Federationen	  som	  han	  vill	  att	  
övriga	  styrelsen	  godkänner.	  Jesper	  kommer	  tillsammans	  med	  Tobias	  Back	  att	  åka	  till	  VM	  i	  ju-‐jutsu,	  
detta	  sker	  med	  andra	  medel	  än	  Federationens.	  	  

Tobias	  Back:	  Har	  kontaktat	  två	  större	  sponsorer	  och	  för	  en	  diskussion	  med	  dessa.	  Arbetet	  med	  
hemsidan	  fortskrider.	  

Nico	  Christoforidis:	  Kassören	  informerade	  om	  ekonomin	  och	  ett	  Exel	  dokument	  med	  alla	  siffror	  fanns	  
att	  se	  i	  Dropbox.	  	  

Irene	  Brändström:	  Framförde	  ett	  önskemål	  om	  att	  kalla	  in	  valberedningen	  till	  ett	  av	  våra	  kommande	  
möten	  för	  att	  få	  höra	  hur	  deras	  arbete	  fortlöper.	  Samtidigt	  bör	  även	  ledamöterna	  och	  suppleanterna	  
i	  styrelsen	  fundera	  på	  om	  de	  vill	  fortsätta	  ett	  år	  till	  eller	  ej.	  

Övriga	  ledamöter	  hade	  inget	  mer	  att	  redovisa.	  
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§	  104	  Övriga	  frågor	  

En	  förfrågan	  från	  SBKF’s	  kansli	  har	  inkommit	  gällande	  årsmötet	  i	  mars	  2013.	  Jesper	  Kedjevåg	  
informerade	  om	  att	  han	  svarat	  på	  detta	  mail	  och	  meddelat	  att	  Federationen	  kommer	  att	  ha	  sitt	  
ordinarie	  årsmöte	  under	  samma	  helg	  som	  FS.	  Bokningar	  av	  hotell	  etc.	  kommer	  Jesper	  att	  ansvara	  för	  
då	  det	  blir	  dags	  för	  detta.	  

§	  105	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  sker	  den	  22	  oktober	  kl	  21:00	  via	  Skype.	  Då	  kommer	  Gunnar	  Hoffsten	  att	  kallas	  till	  mötet	  
för	  att	  informera	  om	  sin	  verksamhet.	  

§	  106	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  förklarade	  mötet	  avslutat	  kl	  22:53.	  

	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

___________________________________	   	   _____________________________	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	   	   	   Sekreterare	  	  Irene	  Brändström	  

	  

___________________________________	   	   ______________________________	  

Justerare	  	  Monica	  Billger	   	   	   Justerare	  	  Nico	  Christoforidis	  

	  


