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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2014-08-18, kl. 21.00 – 22.30. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande: 

Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Johan Pettersson (sekreterare), 

Tobias Back (vice ordförande), Bertil Bergdahl (ledamot), Dan Andersson (ledamot) och 

Monica Billger (tjänstgörande suppleant). 

Förhinder: 

Isabelle Sarfati (ledamot) och Christoffer Druvgården (suppleant). 

§ 102. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 103. Tjänstgörande suppleanter. 

  Monica Billger ersätter Isabelle Sarfati.  

§ 104. Godkännande av dagordningen.  

  Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 105. Val av justeringsperson. 

  Styrelsen beslutar att välja Dan Andersson. 

§ 106. Föregående mötesprotokoll, 2014-05-25. 

  Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 107. Ekonomi. 

a. Nico Christoforidis rapporterar om ekonomin för perioden till och med 

2014-06-30. Styrelsen noterar att under JEM har endast kostnader redovisas 

och ännu inte några intäkter.  
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b. En ansökan om lägerbidrag för Sun City Camp i Karlstad har inkommit. 

Lägret äger rum 19-21 september.  

Styrelsen beslutar att bevilja ett lägerbidrag på 5000 kr till Karlstads 

Kampsportsförening för genomförande av lägret. 

§ 108. Skrivelser. 

  Inga skrivelser fanns att behandla. 

§ 109. Tävlingsverksamhet. 

a. JFL. 

På styrelsemöte 2014-05-25 redovisade sportchefen Mikael Bengtsson 

planer för utveckling av JFL och övrig verksamhet. Styrelsen efterlyste 

kompletterande information. Mikael Bengtsson ser inga problem med JFL 

som det fungerar idag. Styrelsen är inte nöjda med resultatet av arbetet. 

 

Styrelsen beslutar att entlediga Mikael Bengtsson som sportchef. 

 

Styrelsen beslutar att utse Roger Grimmer till ny sportchef. 

§ 110. Föreningar. 

  Jesper Kedjevåg rapporterar att han svarat på SB&Ks frågor om inaktiva  

  föreningar. 

§ 111. Förtjänsttecken för Jujutsufederationen. 

  Johan Pettersson och Tobias Back rapporterar om att arbetet fortskrider. 

§ 112. Nominering till JJEU. 

  Senast 2014-09-28 ska nomineringar vara inlämnade för val av ny ordförande i  

  JJEU. 

  Styrelsen beslutar att inte nominera någon från Svenska Jujutsufederationen. 

§ 113. Premiering av arbetsinsatser i samband med JEM. 

  Förslag har väckts om att premiera de som arbetat med JEM med ett inramat  

  avtryck av det diplom som delades ut från JJEU till Federationens ordförande. 

  Styrelsen beslutar att premiera arbetsinsatserna enligt förslaget. 
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§ 114. Rapporter från styrelseledamöterna. 

  Inga rapporter fanns att behandla. 

§ 115. Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 116. Nästa möte. 

  Nästa möte blir 2014-09-20 kl. 10.00 under Sun City Camp i Karlstad. 

§ 117. Mötets avslutande. 

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

 

 

Johan Pettersson Jesper Kedjevåg Dan Andersson 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


