Protokoll nr 5, §§ 66 – 84, 2018

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid: 2018-04-21, kl. 13.00 – 2018-04-22 kl. 12.00.
Plats: Scandic Frimurarhotellet, Linköping.
Närvarande: Tobias Back (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),
Johan Pettersson (sekreterare), Mikael Sehlstedt (vice ordförande)
och Håkan Linnarsson (ledamot).
Ej närvarande: Cicci Nyström (ledamot), Isabelle Sarfati (ledamot),
Jesper Kedjevåg (suppleant), och Emil Gustafsson (suppleant).

§ 66. Mötets öppnande.
Tobias Back hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 67. Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens beslut
Föredragningslistan godkändes och kompletterades.
§ 68. Tjänstgörande suppleanter.
Ingen suppleant var närvarande.
§ 69. Justering.
Styrelsens beslut
Mikael Sehlstedt valdes att justera dagens protokoll.
§ 70. Föregående protokoll, 2018-04-02.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 71. Ekonomisk rapport.
Kassören gjorde en djupare genomgång av ekonomin t o m 2018-02-28.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 72. Sportrådet.
Deltagandet på SM-veckan diskuterades, fördelar och problem lyftets.
Problemet med olika organisationer inom tävlingsverksamheten diskuterades. För
utvecklingen av tävlingsjujutsun behöver vi fler och större tävlingar.
Problemet med för få tävlande och tävlingar kvarstår, styrelsen överväger att bjuda in
till ett möte för att diskutera frågan och komma fram till en lösning.
En regelöversyn behövs för att få ett regelverk som accepteras av alla fristående
tävlingsorganisationer. Detta för att öka antalet tävlingar och tävlande.
Styrelsens beslut
Sportrådet uppdras att ha en dialog med de olika tävlingsorganisationerna och
återkomma till styrelsen med ett regelförslag som har en bred acceptans, informationen i
övrigt noteras.
§ 73. Domarrådet.
Styrelsen efterlyser en plan med utbildningstillfällen för nya domare. Styrelsen
efterlyser en rapport på hur många domare som utbildats under 2017.
Styrelsen efterlyser en plan för vilka arrangemang domare ska skickas på.
Styrelsens beslut
Dommarrådet uppdras att återkomma med en plan för året för utbildningar samt
information om statistik för 2017.

Protokoll nr 5, §§ 66 – 84, 2018

§ 74. Landslaget.
EM i Polen 1-3 juni i Gliwice.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 75. Föreningsrådet.
Lycksele Kampsport Förening har ansökt om medlemskap.
Styrelsens beslut
SB&K rekommenderas att godkänna medlemsansökan från föreningen.
§ 76. Ungdomsrådet.
Träningsläger för barn och barninstruktörer under hösten tillsammans med ett SB&K
distrikt.
Styrelsens beslut
Håkan Linnarsson arbetar vidare med frågan.
§ 77. Kommunikation.
Ärendepunkten hemsida/facebook ändras till kommunikation för att bredare täcka in
kommunikationsområdet.
Alla mailadresser är nu klara till styrelsen!
Flaggor och övrigt profilmaterial.
Frågan om att erbjuda Dojocertifikat lyftes.
Styrelsens beslut
Tobias Back tar fram ett förslag tillsammans med vår leverantör på dojocertifikat.
Håkan Linnarsson tar fram ett förslag på flagga! Nico Christoforidis tar en diskussion
med SBI om kläder mm.
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§ 78. Graderingar inom SvJJF.
Styrelsen konstaterar att det finns ett fåtal personer som borde graderas till en högre
grad med hänsyn till det stora arbete man lagt ner för förbundets tävlingsverksamhet.
Styrelsen konstaterar efter diskussion att något behov av validering av grader inte finns.
Styrelsens beslut
Nico Christoforidis och Johan Pettersson undersöker fakta med berörda personer samt
tittar på riktlinjer för graderingarna.
§ 79. Sponsring.
Sponsring av utländska spelbolag.
MMA-förbundet har tecknat överenskommelse med ett Maltabaserat spelbolag vilket är
i strid med svensk lag. Landslagsledningen har informerats om frågan och
Jujutsufederationen har inte någon sådan sponsring.
Vi behöver få en översyn av gällande sponsoravtal.
Styrelsens beslut
Respektive rådsordförande uppdras att skicka in kopior på gällande sponsoravtal,
informationen i övrigt noteras.
§ 80. Verksamhetsplan 2019.
Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen för 2018 och hur långt vi kommit inom de
olika områdena. Målen med 10 000 medlemmar och 200 föreningar behöver
konkretiseras och delas upp i delmål.
Vi behöver sätta tydligare och uppföljningsbara mål för verksamheten. Vi ska planera
för 2019 men vi måste även lyfta blicken längre fram och har mer långsiktiga mål inom
alla områden.
RF:s Strategi 2025 ska också tas med i planeringen.
Styrelsens beslut
En inventering görs och presenteras med antal medlemmar och föreningar. Respektive
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rådsordförande ser över sina avsnitt i verksamhetsplanen 2018 och börjar planera för
verksamhetsplanen 2019. Rådsordföranden skickar in avsnitt till verksamhetsplanen
2019 till styrelsen senast 2018-08-01.
§ 81. Digitalisering.
Styrelsen diskuterade möjligheten till att erbjuda någon form av medlemssystem för att
underlätta administrationen i föreningen. Det kan vara allt från registrering av avgifter,
koppling till Idrottonline, bokföring, dokumenthantering.
Styrelsens beslut
En arbetsgrupp bestående av Nico Christoforidis och Mikael Sehlstedt tillsätts.
§ 82. Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.
§ 83. Nästa möte
7/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12. Samtliga möte kl. 21.00 över Skype. Ett
fysiskt möte hålls i samband med VM i Malmö.
§ 84. Mötets avslutande.
Ordförande Tobias Back tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Tobias Back
Ordförande

Mikael Sehlstedt
Justerare

