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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen
2011-12-16 kl. 19.00-23.30 samt 2011-12-17 kl. 8.00-10.00 i Växjö.
Närvarande:
Daniel O Norrgård (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande), Jonas Elfving (kassör),
Sofie Henningsson (sekreterare), Henrik Andersson (ledamot).
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 113 Val av mötessekreterare
Sofie valdes till mötessekreterare.
§ 114 Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Gunnar valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 115 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 10 2011 föredrogs och lades till handlingarna.
§ 116 Ekonomi 2011
a.) Konteringsplan
Jonas presenterar ett förslag till vilket styrelsen har tillägg. Jonas kommer presentera
omarbetat förslag vid nästa möte.
b) Budget 2012
De enda som lämnat in förslag än så länge är landslaget.
c.) Styrelsen beslutar att till Niclas Sjöberg betala ut kvarvarande belopp om 4382:- samt de
4500:- som det tog beslut på i våras. Niclas har varit på domarutbildning och kvittona har
förkommit sedan Jonas skickat in dem till RF. Jonas skriver en rapport på händelsen. Niclas är
nu ny World A-domare.
§ 117 Svenska Ju-jutsuligan
Daniel rapporterade att Borlänge ställt in sin tävling i år, och att man meddelat att man lägger
ner Dala-fighten. Därmed saknas nu en del-tävling. Eventuellt kommer Nordic Cup i Nacka
att flyttas till oktober. Det var dålig uppslutning vid Nybro Keiko Cup; av seniorer var det
överhuvudtaget inga anmälda, däremot genomfördes barntävlingen med 15 deltagare.
Wernamo Open den 14 januari blir nästa tävling i barnligan. Sista helgen i januari hålls
Göteborg Open, i februari blir det X-fight i Gävle. I april blir det Calmar Cup och sista
tävlingen för säsongen blir i maj i Ljungby. Vi konstaterar att ligan 2010/2011 har hållit sin
budget och än så länge ligger även 2011/2012 inom ramarna.
§ 118 Tävlingslicens
Ingen har betalat in tävlingslicens i år. Styrelsen beslutar att ta bort tävlingslicensen då man
anser att tävlingskortet räcker.
§ 119 Tävlingsregler
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Jonas reviderar och återkommer nästa möte.
§ 120 Material för officiell representation
Gunnar rapporterar att en ny kollektion är på gång enligt Rob Haans vad gäller jackor,
pikétröjor, collegetröjor etc. Jonas tar kontakt med Robert Tegel i saken och frågan kommer
att tas upp på nytt vid nästa möte.
§ 121 Skydd av domänadresser
Daniel informerade om att han på grund av det växande problemet med att utomstående
organisationer köper upp domänadresser har köpt uppe ett tiotal namn till en summa av 600:för att skydda dessa, och de kommer tills vidare att vara länkade till hemsidan. Skulle någon
enskild stil eller stilorganisation vara intresserade av dessa kommer de att ställas till
förfogande.
§ 122 Förberedelser inför årsmöte 2012
Till den 31 januari ska valberedningen ha lämnat in sitt förslag inför 2012. Sofie begär in
rapporter från Stilsamordnare, ordförande i Domarråd och Sportråd samt förbundskapten för
att sammanställa en verksamhetsberättelse innan 31 januari, samt en kortare notis från varje
styrelseledamot. Daniel bokar lokal när datum för stämman har beslutats.
i.)
§ 123 Medlemsrekrytering/Barn- och ungdomsverksamhet
Shindo behöver enligt rapport från Tobias inte pengar till sitt läger som de ansökt om, utan
man hade löst det på annat sätt. Lägret hade varit mycket lyckat.
En ansökan från JJK Köping har kommit in angående ett projekt för nyrekrytering av
medlemmar. Styrelsen var enig om att det var ett bra koncept men vi beslutade dock att
federationen inte bör ge bidrag till kapitalegendom och copyrightskyddat material. Förslag att
vi äger materialet som görs och att det som tillverkas ska vara tillgängligt för federationens
medlemsklubbar. Gunnar ska kolla upp om det exempelvis blir billigare att hyra utrustning
istället för att köpa den.
Henrik lade fram förslag på att vi år 2012 ska ha en plan på hur pengar för barn- och
ungdomssatsning ska användas. Förslaget såg ut som följande: 2st barninstruktörskurser i jujutsu kai´s barnsystem á 10.000:- = 20.000:- 2st barn/ungdomsläger (ej tävlingsinriktad) á
10.000:- = 20.000:- 2st barninstruktörskurser SB&K á 10.000:- = 20.000:2st barn/ungdomsläger (tävlingsinriktad) á 10.000:- = 20.000:- Samt 50.000:- till småprojekt
som klubbar får söka som ska verka för barn- och ungdomsverksamheten. Summa: 130.000:Tanken med dessa pengar till läger/kurser är i så fall att det ska kosta minimalt för klubbarna
i landet att vara med på dessa. Pengarna ska inte kunna bli till vinst för någon enskild klubb,
utan blir det pengar över så ska dessa gå tillbaka till SvJJF. Skulle det visa sig att det går att få
till fler läger/kurser för samma peng inom samma genre så är det bara bra. Tanken är inte att
SvJJF ska anordna detta, utan engagemang mm kommer från klubbarna själva. Finns inte
önskemål om dessa kurser/läger så kommer de inte heller att anordnas. Det ska också vara nya
läger, det ska alltså inte vara redan etablerade läger som ska ha detta.
i.) Ett annat förslag för att locka deltagare till SB&Ks barninstruktörskurs var att lägga den i
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samband med något större läger, exempelvis Norrlandslägret
ii.)

Vi konstaterar att man kunde tjäna på att ta in någon professionell för att ta fram ett
bra reklam-material. Gunnar kontaktar Henrik Skog som är duktig på detta för ett
prisförslag på foldrar etc.

§ 124 Hemsidan
Vi konstaterar att vi måste ha en levande hemsida med aktuellt material och artiklar. Vi måste
därmed få in mer material från stilarna/klubbarna för att visa upp mångfalden i vår sport.
Det behövs en ny webbmaster, Gunnar lägger ut ansökningshandlingar om detta. Nuvarande
kostnad för vår hemsida är ca 20.000-25.000:-/år. Jonas redovisar om Kalle och hans koncept
på ny hemsida. Även om konceptet verkar bra skjuter kostnaderna i höjden. Henrik berättade
att han har kännedom om en webbdesigner som kan ordna till hemsidan för ca 30.000:- +
moms samt 1000:-/år i serveravgift. Henrik tar kontakt i frågan och återkommer.
§ 125 Övriga frågor
a.) Kampsportsdelegationen i Örebro ger tillstånd för tävlingar i kampsporter där det
förekommer träffar mot huvudet, vilket det gör i Ju-jutsu Kais partävlingssystem. Daniel tar
kontakt med Svenska Ju-jutsuförbundet så att man gemensamt kan göra en ansökan om
tillstånd för tävlingsformen.
b.) Förordnande av internationell representant
Styrelsen beslutar inrätta en officiell post som innebär att vi har en representant för
federationens officiella kontakter. Denne väljs på tre år att assistera styrelsen och föra dennas
talan internationellt. För att denne ska kunna hålla sig informerad om styrelsens arbete
kommer denne alltid att kallas till styrelsemöten, dock utan rösträtt. Styrelsen beslutar med
majoritet att positionen tillsätts nu och utser Gunnar Hoffsten. I det senare beslutet deltog inte
Gunnar.
i.) c.) Newaza
ii.)

Detta är vår tredje tävlingsform i JJIF, och då det inte tillåts att finnas två
underförbund till SB&K med samma tävlingsform kommer Daniel att ta kontakt med
BJJ och SB&K i frågan om hur detta skall lösas.

d.) SM 2012: Umeå drar sig ur. Sollentuna Skift är intresserade men beslut kan inte tas förrän
man vet vilka kriterier som ska gälla.
e.) Panda:Finns en uppsättning Dojos i Sverige som har sökt inträde i federationen. Detta
innebär 5-6 nya klubbar som sökt inträde inom två nya stilar. Daniel har begärt in underlag för
deras ansökan. Vi hälsar dem välkomna.
f.) German Open
Niclas deltog som domare på German Open och dessa kostnader stod Domarrådet för. På plats
blev även Daniel Norrgård och Nico Kristoforidis uttagna som domare, vilka var där i
egenskap av ungdomsledare (detta utgjorde alltså ingen kostnad för SvJJF). Styrelsen
konstaterar den positiva feed-back man fått på svenska domare då man även fått invit till
Hamburg Open.
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Förteckning av bilagor
Bilaga 1 Rådsmöte
_________________________________
Daniel Norrgård, mötesordf.
_________________________________
Sofie Henningsson, mötessekr.
	
  

______________________________
Gunnar Hoffsten, just.

