Protokoll Nr 7, §§ 83 - 101, 2014

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2014-05-25, kl. 10.00 - 15.00.
Plats:
Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund.
Närvarande:
Jesper Kedjevåg
Nico Christoforidis
Johan Pettersson
Tobias Back
Bertil Bergdahl
Isabelle Sarfati
Monica Billger
Christoffer Druvgården

ordförande
kassör
sekreterare
vice ordförande
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Förhinder:
Dan Andersson

ledamot

Adjungerade:
Mikael Bengtsson

sportchef

§§ 83 – 91

§§ 83 - 101
§§ 92 - 101

§ 97

§ 83. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 84. Tjänstgörande ersättare.
Monica Billger ersätter Dan Andersson. Christoffer Druvgården ersätter Nico
Christoforidis under §§ 92 – 101.
§ 85. Godkännande av dagordningen.
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 86. Val av justeringsperson.
Styrelsen beslutar att välja Bertil Bergdahl.
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§ 87. Föregående mötesprotokoll, 2014-05-05.
Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
§ 88. Ekonomi.
Nico Christoforidis redogjorde för ekonomin för tertial 1 (1 januari – 30 april). Än så
länge inga större kostnader. Kassören kommer informera ansvariga om att efter varje
arrangemang ska en ekonomisk rapport tillställas styrelsen.
Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
§ 89. Skrivelser.
Johan Pettersson rapporterar att SB&K har svarat på vår skrivelse om stadgarna samt att
skrivelsen om en utvecklingskonferens kommer tas upp på SB&Ks nästa styrelsemöte.
§ 90. Tävlingsverksamhet.
a.
J EM.
Jesper Kedjevåg rapporterar att Ju-jitsu European Union (JJEU) är mycket
nöjda med vårt arrangerande av J EM.
b.

JFL.
Styrelsen återkommer till JFL under senare punkter.

§ 91. Föreningar.
Vi har fått en lista med föreningar som inte betalt sin medlemsavgift från SB&K. Vi vet
att Södertälje JJK lagt ner sin verksamhet men är osäkra på de andra. Jesper Kedjevåg
uppdras att kontakta SB&K och tillse att de kontaktar respektive förening och
kontrollerar föreningarnas status.
§ 92. Organisationsföreskrifterna.
Jesper Kedjevåg redogjorde för förslaget till organisationsföresskrifter.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till organisationsföreskrifter.
§ 93. Arbetet i domarrådet.
Frågan om hur arbetet fungerar i domarrådet diskuterades ingående. Styrelsen är
överens om att en ny ordförande i domarrådet behöver utses.
Styrelsen beslutar att utse Emil Gustavsson till ny ordförande i domarrådet.
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§ 94. Förslag till policy för sponsorer.
Christoffer Druvgården presenterade ett förslag till policy.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till policy för sponsorer.
§ 95. Förtjänsttecken för Jujutsufederationen.
Tobias Back och Johan Pettersson redovisar ett förslag på förtjänsttecken i brons, silver
och guld samt kriterier för ”Hall of Fame” Styrelsen diskuterade olika delar i förslaget.
Styrelsen anser att en del detaljer behöver justeras och frågan tas upp igen på nästa
styrelsemöte.
§ 96. Profilmaterial.
Jesper Kedjevåg rapporterade om inköp av profilmaterial med Jujutsufederationens logo
(roll-ups, pins och standar). Vidare föreslogs att en flagga med Jujutsufederationens
logo införskaffas.
Styrelsen beslutar att godkänna inköpen av profilmaterial.
§ 97. Information från sportrådet angående JFL 2014/2015.
Mikael Bengtsson, sportchef, redogjorde för tankarna för utveckling av JFL och att
komma tillrätta med de brister som finns.
Sportrådet föreslås bestå av Mikael Bengtsson, Lars Karlsson och Dario Lopez-Kesten.
MB presenterar sportrådets struktur med ansvariga för olika område.
Vidare redovisades arbetet med SM-veckan 2015 som är vecka fem i Örebro. Vi
behöver fundera på om vi ska delta i SM-veckan 2016 då den är i Piteå.
MB äskar om en projektbudget på 35 kkr för SM 2015, varav 10 kkr ska användas till
att arvodera en professionell projektledare. Det ska finnas goda möjligheter att få in
sponsorintäkter.
MB redogjorde för bakgrunden till JFL (Jujutsu Fighting Leage). Det är idag cirka 300
tävlande. Det behövs åtgärder för att öka antalet tävlande. MB presenterade tre olika
åtgärder:
Införa en tävlingsavgift för deltagande i JFL. 300 kr för vuxna och 200 kr för
barn. Dessa pengar ska användas till att utveckla JFL.
JFL ska bli en egen organisation med egen webbsida där man kan anmäla sig till
tävlingar mm.
Det ska vara möjligt för tävlande utanför Jujutsufederationen att delta i JFL
tävlingar.
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Styrelsen är tveksamma till viss del positiva till en tävlingsavgift men det behöver
utredas vidare. Det behöver undersökas om detta är något som SB&K kan administrera.
Styrelsen anser vidare att det behöver undersökas vidare med möjligheten att ta med
tävlande från andra förbund. Styrelsen är positiv till en egen JFL organisation dock ska
denna länkas till Jujutsufederationens webbsida och samma information ska inte finnas
på båda sidorna. Styrelsen efterlyser åtgärder för att tävlingarna ska fungera på ett bra
sätt. Vi måste få fram ett kalendarium över tävlingarna. Det måste etableras en standard
för hur en JFL tävling ska genomföras. Vi vill att sportrådet tar fram en budget- och
strukturmall för genomförande av JFL tävlingar.
Styrelsen beslutar att
godkänna skapandet av en särskild JFL struktur med egen webbsida i övriga
frågor begär styrelsen in kompletterande information.
utse Jonathan Askesjö, Roger Grimmer, Lars Karlsson och Dario Lopez-Kesten, på
förslag från Mikael Bengtsson, till ledamöter i sportrådet.
§ 98. Rapporter från styrelseledamöterna.
a.
Jesper Kedjevåg rapporterade om kommande styrelseval i JJEU och vilka
kandidater som nämnts. JK fortsätter att bevaka frågan.
§ 99. Övriga frågor.
a.
Utbildningsinsatser.
Monica Billger framförde önskemål om ett sparringläger kombinerat med
domarkurs. Frågan lyfts i domarrådet.
b.

Björn Hornvalls minnesfond.
Bertil Bergdahl lyfte frågan om framtida satsningar för de kvarvarande medlen
från Björn Hornvalls minnesfond. Styrelsen är överens om att denna typ av läger
är viktiga för Jujutsufederationen och att satsningen bör fortsätta på läger med
inriktning på traditionell jujutsu.
Styrelsen beslutar att fortsätta satsningen under ytterligare tre år.

c.

Synpunkter från föreningarna på tävlingsverksamheten.
Monica Billger lyfte frågan om att det vore värdefullt och få in synpunkter från
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dels de tävlande föreningarna men även samtliga föreningar om synen på vår
tävlingsverksamhet. Vi skulle kunna genomföra en enklare enkät till
föreningarna. MB tar fram ett förslag på enkät och återkommer till styrelsen.
d.

Regionsamarbete.
Det finns möjligheter att genomför till exempel domarkurser i SB&Ks distrikt
och därigenom få en medfinansiering till kurserna från distrikten. Domarrådet
får i uppdrag att titta på frågan.

§ 100.

Nästa möte.
Nästa möte blir över Skype 2014-06-16, kl. 21.00.

§ 101.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Jesper Kedjevåg
Ordförande

Bertil Bergdahl
Justeringsperson

