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Plats:	  Skype	  Datum:	  2013-‐08-‐05	  Tid:	  kl.	  21:00	  

Närvarande:	  Jesper	  Kedjevåg,	  Sanna	  Bergenholtz,	  Johan	  Pettersson,	  Christoffer	  Druvgården,	  
Nico	  Christoforidis	  

§	  

73. Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  kl.	  21.00.	  	  

74. Val	  av	  sekreterare:	  Christoffer	  valdes.	  	  

75. Godkännande	  av	  dagordningen:	  Godkändes.	  	  

76. Val	  av	  Justerare:	  till	  justerare	  valdes	  Nico.	  	  

77. Godkännande	  av	  föregående	  protokoll,	  nr	  07:	  Bordläggs	  till	  nästa	  möte.	  	  

78. Budget:	  Nico	  inväntar	  mer	  exakta	  uppgifter	  kring	  World	  Games	  innan	  budgeten	  
delges	  mer	  	  detaljerat.	  Detta	  tas	  upp	  på	  nästa	  möte.	  	  

79. Godkännande	  av	  nya	  föreningar	  	  

Shudokan	  Budoklubb:	  Johan	  har	  pratat	  mer	  med	  ansvarig	  Ulf	  Hallberg	  vars	  bakgrund	  är	  från	  
Durewall-‐systemet.	  Baserat	  på	  det	  samtalet	  anser	  Johan	  att	  de	  bedriver	  en	  seriös	  träning.	  De	  
har	  en	  grupp	  för	  barn	  och	  en	  grupp	  för	  vuxna.	  Styrelsen	  godkänner	  därmed	  klubben.	  

	  

80.	  	  	  	  	  	  	  	  Att	  ta	  upp	  på	  detta	  möte	  

A. 	  	   Förtjänsttecken:	  Christoffer	  har	  kollat	  lite	  om	  det	  finns	  register	  för	  detta,	  men	  ännu	  
inte	  fått	  svar.	  Han	  kollar	  vidare	  över	  ett	  register	  främst	  för	  högsta	  förtjänsttecknet	  i	  
SB&K	  och	  skickar	  över	  material	  om	  hur	  man	  ansöker	  om	  förtjänsttecken	  till	  Jesper,	  
som	  senare	  lägger	  detta	  på	  hemsidan.	  	  

B. 	  	   Profilmaterial:	  Jesper	  rapporterade	  att	  Liza	  inte	  har	  tid	  med	  detta.	  Henrik	  Schough	  
har	  påbörjat	  arbetet	  tillsammans	  med	  Jesper.	  	  

C. 	  	   Heders/meritgraderingar:	  Ziges	  ärende	  bordläggs	  till	  nästa	  möte	  pga	  hans	  frånvaro.	  	  
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D. 	  	  	   Organisationsförskrifter:	  Jesper	  har	  påbörjat	  arbetet,	  Sanna	  har	  ännu	  inte	  hunnit	  
	  med	  detta,	  Johan	  har	  arbetat	  med	  detta,	  Nico	  har	  inget	  att	  presentera	  ännu.	  
	  Styrelsen	  arbetar	  vidare	  med	  detta	  enligt	  tidigare	  arbetsfördelning.	  	  

E. 	  	   Överklagan	  ang.	  personärende:	  Jesper	  rapporterar	  det	  svar	  Isabelle	  har	  fått.	  Motiv	  
	  och	  tidsperiod	  det	  gäller	  bör	  finnas	  enligt	  Mark	  Tullgren.	  Dialogen	  fortskrider	  med	  
Mark	  och	  Isabelle/Jesper	  kontaktar	  personen	  i	  fråga.	  	  

F. 	  	   Norrlandslägret:	  Jesper	  har	  diskuterat	  detta	  med	  ansvarig.	  Nico	  ska	  få	  fraktkostnader	  
för	  mattor	  under	  morgondagen.	  Så	  fort	  styrelsen	  har	  fått	  mer	  exakta	  kostnader	  
skickas	  detta	  ut	  till	  styrelsen	  och	  ett	  per	  capsulam-‐beslut	  tas	  om	  stöd	  från	  
federationen.	  Som	  det	  ser	  ut	  nu	  är	  styrelsen	  positiv	  till	  detta.	  Under	  detta	  beslut	  
deltog	  inte	  Sanna.	  	  

G. 	  	   U8	  reglerna:	  Nico	  har	  diskuterat	  med	  berörda	  och	  ett	  tillägg	  för	  U8	  görs	  till	  reglerna,	  
planerad	  revidering	  till	  augusti/september.	  Så	  länge	  tekniker	  mot	  huvudet	  inte	  finns	  
med	  räcker	  det	  att	  endast	  revidera	  regelkompendiet.	  Nico	  återkopplar	  när	  det	  är	  
ordnat.	  	  

H. 	  	   Frågan	  om	  ev.	  tillsättning	  av	  en	  arbetsgrupp	  för	  de	  stilar	  inom	  federationen	  som	  inte	  
har	  tävling	  i	  syfte	  att	  göra	  jujutsu	  mer	  attraktiv.	  Johan	  har	  pratat	  med	  diverse	  
personer	  och	  föreslår	  från	  Tobias	  Back,	  Ola	  Johansson,	  Gunnar	  Hoffsten,	  Niclas	  Frisell	  
och	  Johan	  Pettersson	  själv.	  Samtliga	  har	  tillfrågats.	  Johan	  föreslog	  att	  uppgiften	  för	  
denna	  grupp	  ska	  vara	  öppen	  till	  en	  början	  (och	  definiera	  sitt	  uppdrag).	  Gruppen	  ska	  
jobba	  för	  de	  som	  är	  tränande	  som	  inte	  tävlar	  (exempelvis	  kan	  gruppen	  jobba	  mot	  
Björn	  Hornwalls	  fond).	  Jesper	  föreslår	  också,	  och	  styrelsen	  håller	  med	  om	  att,	  en	  
styrelseledamot	  bör	  knytas	  till	  varje	  råd.	  	  

I. 	  	   Datum	  för	  Svenska	  jujutsufederationen	  och	  SB&K	  årsmöte	  år	  2013:	  22/3.	  
Styrelseledamöterna	  bör	  vara	  där	  1	  timme	  innan.	  (Fredag-‐söndag	  kan	  man	  boka,	  som	  
avtack	  får	  styrelsen	  biljetter	  till	  Kampsportsgalan.)	  Hotellnätterna	  sambokas	  också.	  
Jesper	  påminner	  om	  att	  verksamhetsberättelsen	  bör	  skrivas	  i	  god	  tid.	  	  

J. 	  	   Verksamhetsplan	  från	  sportrådet	  13/14:	  Jesper	  har	  haft	  kontakt	  med	  Mikael	  
Bengtsson.	  Det	  finns	  ett	  utkast	  på	  tävlingar.	  Jesper	  ligger	  på	  lite	  mer	  för	  att	  få	  ett	  
färdigställt	  schema.	  	  

K. 	  	   Ansökan	  om	  bidrag	  för	  lägret	  Sun	  City	  Camp:	  Lägret	  som	  det	  söktes	  bidrag	  för	  är	  
inställt	  och	  de	  ansvariga	  har	  dragit	  tillbaka	  sin	  ansökan.	  	  
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L. 	  	   Inkommen	  ansökan	  från	  Mikael	  Bengtsson	  om	  förlustbidrag	  med	  4.000kr	  för	  JFL1	  
Varberg	  120923.	  Ansökan	  avslås	  men	  domarna	  får	  söka	  ersättning	  individuellt	  hos	  
Svenska	  jujutsufederationen	  som	  ersätter	  dessa.	  	  

M. SM-‐veckan	  i	  Umeå	  2014,	  Mikael	  Bengtsson	  och	  Jonas	  Elving.	  Jesper	  pratar	  vidare	  
med	  Mikael	  Bengtsson.	  Styrelsen	  är	  positiv	  så	  länge	  det	  blir	  seriöst.	  Mikael	  och	  Jonas	  
får	  jobba	  fram	  en	  utförlig	  planering	  enligt	  Sollentuna-‐modellen	  (de	  fyra	  bästa	  i	  varje	  
viktklass	  möts).	  	  

N. 	  	  	   Tävlingsregler	  jujutsu-‐kamp	  +15år,	  Sportrådet	  Mikael	  Bengtsson.	  Detta	  kommer	  
användas	  främst	  i	  klubbmästerskap	  och	  DM	  eller	  liknande	  men	  kommer	  inte	  läggas	  
med	  i	  JFL	  (våra	  regler	  som	  är	  anpassade	  efter	  internationella	  regler	  kommer	  inte	  
förändras).	  Istället	  kommer	  ett	  fristående	  kompendium	  göras	  för	  detta.	  Duo	  bör	  
också	  läggas	  till	  i	  detta.	  	  

O. 	  	   Poängsystem	  för	  JFL,	  Sportrådet	  Mikael	  Bengtsson.	  Styrelsen	  anser	  att	  det	  ska	  vara	  
enkelt,	  ej	  innehålla	  många	  koefficienter.	  Styrelsen	  föredrar	  det	  nuvarande	  systemet.	  	  

	  
P. 	  	   Projekt	  ”jujutsu	  för	  alla	  i	  Skåne”	  ansöker	  om	  medel	  via	  mail	  från	  Rob	  Haans	  och	  

Anders	  Antman.	  Svenska	  jujutufederaionen	  stödjer	  projektet	  och	  Jesper	  skriver	  ett	  
brev	  om	  att	  federationen	  stöder	  projektet.	  Jesper	  berättar	  hur	  mycket	  matta	  vi	  har	  
för	  Anders	  och	  frågar	  hur	  det	  är	  tänkt	  med	  mattor	  samt	  väntar	  på	  mer	  exakta	  svar.	  
	  Nico	  lämnar	  mötet.	  	  

Q. Hall	  of	  Fame:	  Grupp	  som	  jobbar	  med	  Hall	  of	  Fame	  och	  som	  arbetar	  fram	  kriterier	  för	  
	  detta.	  Denna	  tillsätts	  nästa	  möte.	  	  

81.	  	  	  	  	  	  	  	  Övrigt	  från	  ledamöterna	  

A. 	  	   Jesper	  Kedjevåg	  	  -‐	  Micke	  Lundh	  avgår	  från	  styrelsen	  som	  suppleant.	  Han	  tas	  också	  
bort	  från	  hemsidan.	  -‐	  World	  Games,	  Jesper	  rapporterar,	  Sara	  Widgren	  guld	  i	  damer	  -‐
62,	  Malin	  och	  Maria	  brons	  i	  damernas	  duo.	  Niclas	  Sjöberg	  dömde	  finalen	  duo	  men.	  I	  
övrigt	  deltog	  Sara	  Svensson	  och	  Fredrik	  Widgren	  för	  Sverige.	  	  

B. 	  	   Sanna	  Bergenholtz	  -‐	  Föreslår	  styrelsemöte	  under	  Norrlandslägret.	  	  

C. 	  	   Nico	  Christoforidis,	  ej	  närvarande	  	  

D. 	  	   Isabelle	  Sarfati,	  ej	  närvarande,	  bordläggs	  till	  nästa	  möte:	  	  
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	   	   -‐	  	  Mail	  från	  Helena	  Hugosson	  	  

	   	   -‐	  	  Information	  ang	  Idrottspsykologi	  för	  landslaget	  	  

E. 	  	   Johan	  Petterson	  	  Satsning	  från	  federationens	  sida	  på	  domarutbildningar?	  Finns	  
pengar?	  Göra	  detta	  på	  ett	  par	  ställen	  i	  Sverige.	  Johan	  kollar	  vidare	  på	  möjlighet	  till	  
utbildning	  i	  Skåne.	  Styrelsen	  stödjer	  en	  sådan	  satsning.	  	  

F. 	  	   Zigge	  Malmgren,	  ej	  närvarande	  	  

G. 	  	   Christoffer	  Druvgården	  	  Inget	  att	  tillägga.	  	  

82. Övriga	  frågor	  Nästa	  möte	  diskuterar	  vi	  nominering	  till	  SB&K:s	  styrelse	  så	  att	  jujutsun	  
har	  en	  direktlänk	  dit.	  	  

83. Nästa	  möte	  2/9	  kl	  21.00	  via	  skype	  	  

84.	  Mötet	  avslutas	  och	  Jesper	  tackar	  för	  visat	  intresse.	  

	  
	  
_________________________	  	   	   _________________________	  	  

Mötesordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  	   	   Mötessekreterare	  Christoffer	  Druvgården	  

	  

	  

_________________________	  	  

Justerare	  Nico	  Christoforidis	  

	  


