
 

 

 
 
 
 

Protokoll nr 2, §§ 20 – 37, 2018 

 

 

 
 

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid: 2018-02-26, kl. 20.30 – 22.00. 

Plats: Skype 

Närvarande: Tobias Back (ordförande), Johan Pettersson (sekreterare), Isabelle Sarfati 

(ledamot), Cicci Nyström (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Jesper Kedjevåg (suppleant) 

och Jonas Elfving (Sportrådet) § 27. 

Ej närvarande: Dick Pettersson (vice ordförande), Nico Christoforidis (kassör) och  

Jens Högsander (suppleant). 

 

§ 20. Mötets öppnande. 
Tobias Back hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 21. Godkännande av föredragningslista. 
 

Styrelsens beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

 

§ 22. Tjänstgörande suppleanter. 
Jesper Kedjevåg tjänstgör för Dick Pettersson. 

 

§ 23. Justering. 
 

Styrelsens beslut 
Isabelle Sarfati valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 24. Föregående protokoll, 2018-01-29. 
 

Styrelsens beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
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§ 25. Skrivelser. 
Inga skrivelser fanns att behandla. 

 

§ 26. Ekonomisk rapport. 
Nico har skickat resultaträkning för 2017 via e-post. 

Tobias undersöker vidare med Nico om balansräkningen. 

 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

 

§ 27. Sportrådet. 
 Arbetar med SM i samarbete med Skellefteå Budokan. De blir två damklasser och 

fyra herrklasser i Fight. 

 Frågan är om vi ska vara med på SM-veckan diskuterades. Vi får återkomma till 
frågan och noga avväga för- respektive nackdelar.   

 Svenska Jujutsuligan: 7 april Nybro, Värnamo visat intresse för tävling i maj, 
Örnsköldsvik slutet av september och Nacka i oktober.  

 Diskuterades om att vi skulle ha en liga mästare. 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

§ 28. Domarrådet. 
Jonas Elfving från Sportrådet medverkade under denna punkt. 

 Arbetar med en uppdatering av reglerna. 

 Arbetar med att få bort läkarkrav från tävlingarna (Elit Fight). 

 Domarrådet har fört många diskussioner med sportrådet om regelverket. 

 Finns en hel del synpunkter på RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott. 

 Få punkter som vi ej är överens om med sportrådet, t ex antalet domare. 

 Arbetar med att ha olika kategorier av tävlingar: klubbtävling, regional tävling, 

nationell tävling, SM, internationell tävling. 

 Tidigare så var reglerna anpassades för att göra det enklare för arrangörer. 

 Domarrådet anser att det är en tydlig kontaktgradsstegring mellan barn, ungdom och 

vuxen. 



 

 

 
 
 
 

Protokoll nr 2, §§ 20 – 37, 2018 

 

 

 
 

 Diskussion om strangulering och lås, Dommarrådet är beredd att backa på reglerna 
om stranguleringar på barnsidan.   

 En enkät kommer gå ut till alla domare denna vecka om bl a antalet domare. 

Domarrådet kommer arbeta med fem olika punkter och öppna upp för att lämna in 

synpunkter. Planen är att dokumentet ska vara klart i slutet på mars och att de nya 

reglerna ska kunna gälla från 30 september. Däremellan ska reglerna godkännas av 

styrelsen. 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

§ 29. Landslaget. 
Inget nytt sen förra mötet. 

 

§ 30. Föreningsrådet. 
a. Bidragsansökan om träningsläger, 28-29 april, från Kungälvs Självförsvarsklubb 

Chikara. 

Styrelsens beslut 
Bidrag beviljas för Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara med 5000 kr. 

§ 31. Ungdomsrådet. 
Inget nytt sen senaste mötet. 

 

§ 32. Hemsida/Facebook. 
Fortfarande fungerar inte e-posten till vissa av styrelseledamöterna. 

 

Styrelsens beslut 
Tobias undersöker frågan med vår webbmaster. 

 

§ 33. Årsmöte 17 mars. 
Viktigt att så snabbt som möjligt lägga upp informationen på webbsidan. Allt är i 

princip klart. Material läggs i dropboxen och sen lägger Jesper eller Johan upp på 

webbsidan. Johan och Tobias färdigställer verksamhetsplanen. 

 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 
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§ 34. VM 2018. 
Arrangörsföreningen har fått ett nytt kontraktsförslag från JJIF.  

 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

 

§ 35. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 36. Nästa möte 

17/3 konstituerande möte. 

 

§ 37. Mötets avslutande. 
Ordförande Tobias Back tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Johan Pettersson Tobias Back  Isabelle Sarfati  

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


