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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:  2014-04-07, kl. 21.00 - 23.00. 

Plats:  Skype. 

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Johan Pettersson 

(sekreterare), Tobias Back (vice ordförande), Bertil Bergdahl (ledamot),  

Dan Andersson (ledamot), Isabelle Sarfati (ledamot) och Christoffer Druvgården 

(ej tjänstgörande ersättare). 

Förhinder: Monica Bilger (ersättare) 

§ 44. Mötets öppnande. 

  Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 45. Godkännande av dagordningen.  

  Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 46. Val av justeringsperson. 

  Styrelsen beslutar att välja Nico Christoforidis. 

§ 47. Föregående mötesprotokoll, 2014-03-03 och 2014-03-29. 

  Styrelsen beslutar att godkänna protokollen. 

§ 48. Ekonomi. 

  Nico Christoforidis rapporterar att inte mycket hänt än och att han återkommer  

  med en rapport över 1:a kvartalet via e-post. 

§ 49. Inbjudningar.  

  Inga inbjudningar fanns att behandla. 

§ 50. Skrivelser. 

a. Förslag till skrivelse till SB&K: Angående stadgar. 

  Styrelsen beslutar att godkänna skrivelsen och skicka den till SB&K. 

 

b. Förslag till skrivelse till SB&K: Angående verksamhetskonferens. 

  Styrelsen beslutar att godkänna skrivelsen och skicka den till SB&K. 
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c. Mikael Kuntz: Brev angående Dommarrådet.  

  Dan Andersson undersöker frågan med domargruppen och återkommer till nästa  

  möte. 

§ 51. Tävlingsverksamhet. 

  Jesper Kedjevåg informerar:  

  Inbjudan till JEM, 24-25 maj, är utskickad.  

  Isabelle Sarfati informerar:  

  Ett antal tränade åker till Paris Open första helgen i maj. Deras deltagande  

  bekostas inte av Jujutsufederationen. 

§ 52. Föreningar. 

a. Godkännande av Föreningen Budo Academy Osby. 

  Styrelsen beslutar att bevilja föreningen inträde i Jujutsufederationen. 

§ 53. Organisationsföreskrifterna.  

  Jesper Kedjevåg skickar ut organisationsföreskrifterna till styrelsen för beslut på  

  nästa styrelsemöte. 

§ 54. Heders-, meritgraderingar. 

  Styrelsen beslutar att Jujutsufederationen inte ska utföra graderingar och  

  avföra frågan från dagordningen. Vidare beslutar styrelsen att arbeta fram ett  

  premieringssystem med förtjänsttecken i olika valörer samt att Johan Pettersson  

  och Tobias Back utses för att till nästa möte återkomma med ett förslag med  

  kriterier. 

§ 55. Jujutsugymnasium i Malmö. 

  Styrelsen beslutar att avföra frågan från dagordningen och att Jesper Kedjevåg  

  meddelar berörda att styrelsen inte lyckats ta fram uppgifter om åldersfördelning  

  mm för tränande i Skåne, Halland och Blekinge. 

§ 56. Tillsättning av råd, rådsordförande och funktionärer. 

a. Sportråd. 

  Styrelsen beslutar att utse Mikael Bengtsson som ansvarig och Christoffer  

  Druvgården som representant från styrelsen. 
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b. Domarråd.  

  Styrelsen beslutar att utse Daniel Norrgård som ansvarig och Dan Andersson   

  som representant från styrelsen. 

 

c. Landslag. 

  Styrelsen beslutar att utse Michael Kuntz som ansvarig och Isabelle Sarfati   

  som representant från styrelsen. 

 

d. Föreningsråd. 

  Styrelsen beslutar att utse Gunnar Hoffsten som ansvarig och Bertil Bergdahl   

  som representant från styrelsen. 

 

e. Ungdomsråd. 

  Styrelsen beslutar att utse Johan Osbjer som ansvarig och Tobias Back  

  som representant från styrelsen. 

 

f. Informationsansvarig. 

  Styrelsen beslutar att utse Jesper Kedjevåg och Johan Pettersson som  

  ansvariga och att Informationsansvariga även omfattar webbsidan,  

  Facebookgruppen mm. 

§ 57. Tillsättning av arbetsgrupp för revidering av stadgarna. 

  Styrelsen beslutar att utse Johan Pettersson, Jesper Kedjevåg och Isabelle  

  Sarfati, med Johan Pettersson som sammankallande. 

§ 58. Profilmaterial. 

a. Profilmanual. 

  Jesper Kedjevåg informerar om profilmanualen, var den finns samt att den  

  kommer läggas upp på webbsidan. 

 

b. Profilkläder till styrelsen. 

  Styrelsen beslutar att pikétröjor ska beställas till de i styrelsen som inte  

  tidigare fått denna. 
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c. Diplom mm från Jujutsufederationen. 

  Jesper Kedjevåg informerar om diplom och intyg samt att dessa kommer läggas  

  upp på webbsidan för att kunna användas av Jujutsufederationens föreningar. 

§ 59. Avtackning av de vid förbundsstämman avgående styrelseledamöterna. 

  Styrelsen beslutar att de som lämnat styrelsen avtackas med ett diplom och ett  

  glasföremål. Tobias Back avtackar Sanna Bergenholtz på Ju-jutsu Kais  

  påskläger och Jesper Kedjevåg avtackar Zigge Malmgren på JEM. 

§ 60. Rapporter från styrelseledamöterna. 

  Inga övriga rapporter fanns från styrelseledamöterna. 

§ 61. Övriga frågor. 

a. Regler för sponsorer. 

  Christoffer Druvgården lyfter en fråga från Sportrådet om tydliga regler för      

  vilka som är acceptabla som sponsorer. Christoffer Druvgården undersöker vilka  

  regler som finns inom SB&K och RF och återkommer med förslag till en policy  

  till nästa möte. 

§ 62. Nästa möte. 

  Nästa möte blir över Skype 2014-05-05 kl. 21.00. Ett fysisk möte planeras i  

  samband med JEM, 24-25 maj. Jesper Kedjevåg undersöker vilken dag och tid  

  som är lämplig och återkommer till styrelsen. 

§ 63. Mötets avslutande. 

  Jesper Kedjevåg tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Johan Pettersson Jesper Kedjevåg Nico Christoforidis 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 

 


