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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   
2015-01-06, kl. 21.00 – 23.00. 

Plats:   
Skype. 

Närvarande: 
Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör) §§ 1 - 8, Johan Pettersson 

(sekreterare), Tobias Back (vice ordförande) §§ 1 - 13, Bertil Bergdahl (ledamot), Isabelle 

Sarfati (ledamot) och Monica Billger (tjänstgörande suppleant). 

Förhinder: 
Dan Andersson (ledamot), Christoffer Druvgården (suppleant), Nico Christoforidis (kassör) 

§§ 9 – 16 och Tobias Back (vice ordförande) §§ 14 – 16. 

 

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

 

§ 2. Tjänstgörande suppleanter. 
  Dan Andersson är frånvarande och Monica Billger går in i hans ställe.  

§ 3. Godkännande av dagordningen.  
 

  Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 4. Val av justeringsperson. 
 

  Styrelsen beslutar att välja Bertil Bergdahl. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll, 2014-11-22. 

 

  Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 
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§ 6. Ekonomi. 

a. Kassören går igenom 2014 års preliminära resultat vilket hamnar på  

-18605 kr.   

 

Kassören går igenom den ekonomiska redovisningen för J EM.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna informationen. 

b. Ansökan om lägerbidrag till Combat Camp. 

 

Styrelsen beslutar att bidra med 15 000 kr efter det att en lägerbudget 

lämnats in. 

c. Ansökan om lägerbidrag till Markaryds Jujutsuklubb/Laholms Jujutsuklubb 

för vårläger 2015. 

 

Styrelsen beslutar att bidra med 5 000 kr. 

d. Ansökan om lägerbidrag för Luleå Ju-jutsuklubb för inspirationskurs för 

barninstruktörer. 

 

Styrelsen beslutar att bidra med 5 000 kr. 

e. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns. 

§ 7. Skrivelser. 
  Inga skrivelser som behöver behandlas har inkommit. 

 

§ 8. Tävlingsverksamhet. 

a. JFL. 

Ny JFL-liga har startat. Det blir tävlingar i Herrljunga (JFL 2) 21/2, 

Värnamo (JFL 3) 18/4 och Lund (JFL 4) 16/5. 

Monica Billger lyfter frågan hur arbetet går för den nya sportchefen och 

hans team med att färdigställa organisationen för JFL. Det kunde vara 

lämpligt att han är med på nästa möte och ger en ordentlig rapport. På 
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styrelsens möte i maj 2014 hade vi ett antal konkreta frågor till förre 

sportchefen som vi behöver följa upp. 

 

Styrelsen beslutar att avvakta vårens tävlingar i JFL. 

 

b. SM 2015.  

Tobias Back rapporterar att vi fått en preliminär startlista nu, han har bra 

koll på arrangemanget nu och arbetet med marknadsföring utåt pågår. 

c. VM i Paris 28-30 november 2014. 

Sammantaget gick VM bra för Sverige, 1 guld, 1 silver och 4 brons. 

Guld: Janni Larsson damer, ne waza -70kg 

Silver: Helena Edfeldt damer, ne waza -55kg  

Brons: Fredrik Widgren herrar, kamp -77kg  

Brons: Jennie Brolin damer, kamp +70kg 

Brons: Andreas Gustafsson herrar, ne waza -94kg 

§ 9. Föreningar. 

a. Inträde för Föreningen Combat Camp. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna föreningens inträde. 

b. Utträde för Föreningen Urskogens kraft IF. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna föreningens utträde.  

§ 10. Förtjänsttecken för Jujutsufederationen. 
  Förslaget godkändes vid senaste styrelsemötet, Johan Pettersson och  

  Tobias Back fortsätter och undersöker lämpliga medaljer att köpa in. 

 

§ 11. Utlåning och lagerhållning av federationens mattor. 
   

  Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 
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§ 12. 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 har begärt in uppgifter till verksamhetsberättelsen. När 

denna och budgeten är helt klar läggs dessa ut på vår webbsida. 

c. Medlemsavgift. 

Medlemsavgiften är idag 50 kr och till det tillkommer försäkringsavgiften 

på 21 kr. 

 

Styrelsen beslutar att föreslå förbundsstämman att höja medlemsavgiften 

med 10 kr. 

d. Övrigt. 

Jesper Kedjevåg har klart med ordförande, vi står för kostnad för hotell, resa 

och biljett till budogalan. Johan Pettersson påpekar att det är viktigt att vi får 

handlingar från SB&K som fullmakter mm tidigt så vi kan göra om dem 

med rätt layout och grafisk profil.  

§ 13. Rapporter från styrelseledamöterna 
  Bertil Bergdahl rapporterar om Hornvall-lägret. Problem med att lokalen i   

  Jönköping avbokades med kort varsel. Arbetar vidare med att hitta en ny lokal. 

§ 14. Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

§ 15. Nästa möte. 

  2015-02-02 på Skype. 

§ 16. Mötets avslutande. 
  Jesper Kedjevåg tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Johan Pettersson Jesper Kedjevåg Bertil Bergdahl 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


