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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2019-02-04, kl. 21.00 – 22.22. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Nico Christoforidis (kassör) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Isabelle Sarfati (ledamot) 

Håkan Linnarsson (ledamot) 

Cicci Nyström (ledamot) 

Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) §§ 20 – 28. 

Janet Smedberg § 27 (adjungerad Domarrådet) 

Ej närvarande:   

Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) §§ 29 – 38. 

Emil Gustafsson (suppleant) 

     

§ 20.     Mötets öppnande. 

  Vice ordförande Mikael Sehlstedt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 21.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 22.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Jesper Kedjevåg tjänstgör. 

 

§ 23.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Håkan Linnarsson valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 24.     Föregående protokoll, 2019-01-07. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 25.     Ekonomisk rapport. 

  Ekonomi 2018-12-31. 

  Kassören går igenom den utskickade resultaträkningen. Resultatet pekar mot ett  

  underskott på ca 70 000 kr. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 26.     Sportrådet. 

  Anmälningssidan för SM 2019 är öppen. 

  Luleå klart för SM-veckan 2020, till vilket vi ansökt om deltagande. 

  Styrelsen diskuterar möjligheten att ge Ella Jakobsen dispens för att kunna delta  

  i SM 2019. Konstateras att reglerna medger deltagande från 15 år och ingen  

  dispens behövs. 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

§ 27.     Domarrådet. 

  Domarrådets ordförande informerar om ett ärende. Under en tävling i höst  

  saknades det legitimerad sjuksköterska.  

 

  Vi behöver klargöra vad som händer när man bryter mot Jujutsufederationens  

  tävlingsregler. 

 

  Styrelsens beslut 

  Vi begär in en skriftlig förklaring från arrangörsföreningen med åtgärdsförslag  

  för att undvika liknande händelser i framtiden. Sportrådet uppdras att arbeta  

  fram rutiner för hantering av regelbrott. 

 

§ 28.     Landslaget. 

  Isabell rapporterar om vad som är aktuellt. 

 

  Styrelsens beslut 
  Informationen noteras. 
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§ 29.     Föreningsrådet. 

a. Medlemsansökan från Föreningen Värnamo Martial Arts Center (ok via e-

post 24/1). 

b. Medlemsansökan från Nyköpings Ju jutsu förening (ok via e-post 24/1). 

c. Medlemsansökan från Atlas Lions MMA & Fitness IF (ok via e-post 10/1). 

Styrelsens beslut 

Medlemsansökan fastställs utifrån tidigare beslut via e-post. 

§ 30.     Ungdomsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 31.     Kommunikation. 

   Inget nytt för stunden. 

 

§ 32.     Internationella frågor. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 33.     Verksamhetsplan 2019. 

  Verksamhetsplanen är nu helt klar och har varit utskickad via e-post och är även  

  upplagd på webbsidan. 

  

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 34.     Verksamhetsberättelse 2018. 

  Verksamhetsberättelsen är klar förutom delen om medlemsutvecklingen där vi  

  väntar på siffror från SB&K. Föreslås att vi lägger upp den på webbsidan utan  

  medlemssiffrorna. 

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 35.     Årsmöte 2019-03-23. 

  Det mesta är klart inför årsmötet. Vi lägger upp röstlängden när vi får den från  

  SB&K. Frågan är hur vi ska göra med revisionsberättelsen. Ska vi välja någon  

  revisor.  

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 
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§ 36.     Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 37.     Nästa möte.  

  4/3, 23/3 konstituering, 1/4. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 38.     Mötet avslutande. 

  Vice ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Johan Pettersson Mikael Sehlstedt  Håkan Linnarsson 

Sekreterare  Vice ordförande  Justerare 
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