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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2014-09-21, kl. 20.00 – 21.30. 

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 Monica Billger (suppleant) §§ 118 - 125. 

Förhinder: 

Monica Billger (suppleant) §§ 126 - 133 och Christoffer Druvgården (suppleant). 

§ 118. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 119. Tjänstgörande suppleanter. 

  Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.  

§ 120. Godkännande av dagordningen.  

  Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 121. Val av justeringsperson. 

  Styrelsen beslutar att välja Isabelle Sarfati. 

§ 122. Föregående mötesprotokoll, 2014-08-18. 

  Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 123. Ekonomi. 

  Nico Christoforidis rapporterar om ekonomin för perioden till och med  

  2014-08-31. Ekonomin visar ett stort överskott men en hel del kostnader   

  kommer in nu under hösten.   
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§ 124. Skrivelser. 

  Inga skrivelser fanns att behandla. 

§ 125. Tävlingsverksamhet. 

a. JFL. 

Den nya sportchefen Roger Grimmer har börjat sitt arbete. Nordic Cup i 

Nacka blir en SM-kval tävling. JFL tävlingar återkommer till våren för 

bättre planering. 

§ 126. Föreningar. 

  Inga nya frågor fanns att behandla. 

§ 127. Förtjänsttecken för Jujutsufederationen. 

  Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa fysiska möte. 

§ 128. Sportrådet, ändring av ledamöter.. 

  Dario Lopez-Kästen har avsagt sig uppdraget i sportrådet. 

  Styrelsen beslutar att utse Lars Karlsson till ny ledamot i sportrådet och att   

  utse Roger Grimmer som ordförande för sportrådet. 

§ 129. SM, arbetsgrupp mm. 

  Tobias Back, Jonathan Askesjö och Karl Dahlgren har börjat diskutera SM och  

  har haft två telemöte. Tobias Back och Jonathan Askesjö har haft ett fysiskt  

  möte. Tobias Back rapporterar att arbetet framskrider bra. Tobias framför  

  önskemål om att stryrelsen formellt ska utse en arbetsgrupp för SM. 

  Styrelsen beslutar att utse Tobias Back, Jonathan Askesjö och Karl Dahlgren  

  till arbetsgrupp för SM 2015 med Tobias Back som sammankallande. 

§ 130. Rapporter från styrelseledamöterna. 

  Jesper Kedjevåg tog upp två inkomna lägerbidragsansökningar. 

 

  En ansökan om lägerbidrag för Combat Camp 2-4 januari 2015 inkommit.   

  Styrelsen beslutar att begära in kompletterande uppgifter bl a lägerbudget. 

 

  En ansökan om lägerbidrag för Inspirationskurs för barninstruktörer 18 oktober  

  har inkommit. 

  Styrelsen beslutar att bidra med 5000 kr till lägret. 
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  Bertil Bergdahl tog upp frågan om behovet av ett fysiskt längre möte. 

  Styrelsen beslutar att planera in ett fysiskt möte 22-23 november i Wernamo. 

§ 131. Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 132. Nästa möte. 

  Nästa möte blir 2014-10-13 kl. 21.00 på Skype. 

§ 133. Mötets avslutande. 

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

 

 

Johan Pettersson Jesper Kedjevåg Isabelle Sarfati 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


