Protokoll nr 7, §§ 110 – 130, 2017

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid: 2017-07-31, kl. 20.30 – 22.00
Plats: Skype.
Närvarande: Tobias Back (ordförande), Nico Christoforidis (kassör) §§ 110 - 124, Johan
Pettersson (sekreterare), Cicci Nyström (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Jesper Kedjevåg
(suppleant).
Förhinder: Dick Pettersson (vice ordförande), Isabelle Sarfati (ledamot), Nico Christoforidis
(kassör) §§ 125 – 130, Jens Högsander (suppleant).

§ 110.

Mötets öppnande.
Ordförande Tobias Back hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 111.

Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens beslut
Föredragningslistan godkändes.

§ 112.

Tjänstgörande suppleanter.
Jesper Kedjevåg tjänstgör för Dick Pettersson.

§ 113.

Justering.
Styrelsens beslut
Jesper Kedjevåg valdes att justera dagens protokoll.

§ 114.

Föregående protokoll, 2017-06-03.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 115.

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser fanns att hantera.

§ 116.

Ekonomisk rapport.
Inget nytt sedan förra mötet. En ekonomisk rapport kommer skickas ut via
e-post.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 117.

Sportrådet.
Cicci Nyström informerar:
Sportrådet har hållit ett fysiskt möte i Jönköping. Ett förslag till strategisk plan
för sportrådet kommer inom kort till styrelsen.
Det är tredje och sista året för JFL (Jujutsu Fighting Leage), vi kommer göra en
nystart efter detta.
Kommande JFL-tävlingar är 7/10 i Nacka och 25/11 i Örnsköldsvik. SM
kommer preliminärt bli 25 mars 2018 i Skellefteå.
Tobias Back informerade om att Kalle Dahlgren och Matilda Fryklund besökte
Köping och höll ett läger om tävlingsjujutsu.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 118.

Domarrådet.
Cicci Nyström har pratat med Domarrådets ordförande. Det finns stora
önskemål om domarkurser.
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Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 119.

Landslaget.
Styrelsen riktar stora gratulationer till William Seth-Wenzel, brons,
Fredrik Widgren, brons och Max Hederström, 4:e plats, för
framgångarna i World Games i Wroclaw, Polen.
Styrelsen konstaterar att det är förvånande med de framgångar vi har
internationellt i Ne waza att vi fortfarande inte har fått SM-status i denna
tävlingsgren.
Martin Ingholt från Nybro Kampsportscenter är ny landslagscoach i Ne waza.
Styrelsen önskar honom lycka till!
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 120.

Föreningsrådet.
a. Bidragsansökan från IKSU i Umeå till träningsläger 11-12 november.
b. Björn Hornwalls minnesläger.
Tobias Back informerar om att allt är under kontroll, lägret blir i Malmö
28 - 29 oktober.
Styrelsens beslut
Förbundet bidrar med 5000 kr till IKSU, vilket utbetalas efter genomfört läger
och redovisning.
Informationen i övrigt noteras.
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§ 121.

Ungdomsrådet.
Inget nytt sen förra mötet.

§ 122.

Konventet 21 oktober 2017.
Allt är planerat och klart. Viktigt att sprida informationen till alla föreningar.
Hamid Fazeli skickar information om Konventet till SB&K så även de sprider
informationen.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 123.

Hemsida/facebook.
Tobias Back informerar om den nya hemsidan. En version som endast styrelsen
kan se ska läggas upp.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 124.

Hall of Fame.
En ansökan om inval i Hall of Fame har inkommit. Vi konstaterar att de flesta i
Hall of Fame är invalda på tävlingsmeriter, någon enstaka är invald på andra
kriterier.
I diskussionen framkom att det kunde vara bra att titta på möjligheten
att dela på Hall of Fame, en del baserat på tävlingsmeriter och en annan del
baserad på icke tävlingsmeriter.
Jesper Kedjevåg kommer att slutföra arbetet med kriterier och se över hur
ansökningar behandlas till Hall of Fame innan fler ansökningar handläggs
Styrelsens beslut
Frågan om Hall of Fame tas åter upp för diskussion på vårt fysiska möte i
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oktober.
§ 125.

Föreningsråd/stilråd.
Styrelsen diskuterade behovet av en stilsamordnare. Det kunde framöver vara
lämpligt att utöka föreningsrådet med några ledamöter.
Styrelsens beslut
Listan över de olika stilarna sorterar framöver under föreningsrådet.

§ 126.

Kampsportsfestival i december.
Det ska vara någon form av tävling om vi ska delta.
Styrelsens beslut
Sportrådet hjälper till och undersöker om någon har möjlighet att delta.

§ 127.

VM 2018.
Styrelsen diskuterade frågan och ser ett behov av att bjuda in Michael Kuntz till
kommande styrelsemöte.
Styrelsens beslut
Michael Kuntz bjuds in till nästa styrelsemöte.

§ 128.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 129.

Nästa möte.
28/8, 25/9, 22/10 (i samband med konventet) och 27/11.
Samtliga möten utom 22/10 är kl. 20.30 via Skype.
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§ 130.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Tobias Back
Ordförande

Jesper Kedjevåg
Justerare

