Protokoll nr 4, §§ 52 – 69, 2017

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2017-04-03, kl. 20.30 – 22.00
Plats:
Skype.
Närvarande:
Tobias Back (ordförande), Dick Pettersson (vice ordförande), Johan Pettersson (sekreterare),
Isabelle Sarfati (ledamot), Cicci Nyström (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot),
Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) och Jens Högsander (suppleant).

Förhinder:
Nico Christoforidis (kassör).
§ 52.

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

§ 53.

Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens beslut
Föredragningslistan godkändes.

§ 54.

Justering.
Rutiner för justering är att uppdraget alternerar mellan de ordinarie ledamöterna.
Efter att protokollet är klart skickas det ut till samtliga ledamöter via e-post vilka
har en vecka på sig att anmäla synpunkter. Därefter anses protokollet vara
godkänt och läggs ut på Federationens webbsida och protokollet skickas runt för
fysisk justering.

Protokoll nr 4, §§ 52 – 69, 2017

Styrelsens beslut
Rutiner för justering fastställdes och Dick Pettersson valdes att justera dagens
protokoll.
§ 55.

Föregående protokoll, 2017-03-20 och 2017-03-25.
Styrelsens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.

§ 56.

Ekonomisk rapport.
Då kassören inte är närvarande skjuts frågan till nästa möte.

§ 57.

Sportrådet.
JFL 2 i Nybro 22 april. Numera anmäler sig tävlande online på Smothcomp.com
och en egen JFL-webbsida finns.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 58.

Domarrådet.
Tyvärr fanns inga svenska domare med på Junior VM.
Till World Games i Wroclaw är Emil Gustafsson nominerad att döma tävlingen.
Emil har förhinder men Niclas Sjöberg som är reserv kommer istället att
representera Sverige.
Tre domare från Sverige kommer döma i Paris Open.
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Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 59.

Landslaget.
Cicci Nyström informerar om VM i Malmö som sker sista helgen i november
2018. Michael Kuntz är huvudansvarig. Allt är under kontroll med planeringen.
Föreslås att förbundskaptenen Michael Kuntz bjuds in för att informera till nästa
möte.
Isabelle Sarfati informerar om Paris Open 29-30 april där landslaget deltar samt
flera deltagare utanför landslaget.
Landslaget var framgångsrikt i Junior VM och tog två guld och ett silver.
Styrelsen riktar gratulationer till William Seth-Wenzel och Fanny Seth-Wenzel
för guldmedaljer och till Emma Lette för silvermedalj.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 60.

Föreningsrådet.
Konventet genomfördes 25 februari med ett 15-tal deltagare. Styrelsen hade
hoppats på en större uppslutning men de som deltog var positiva och tyckte det
var ett givande möte. Planering har påbörjat för ett ytterligare konvent nästa år.
Frågan kommer upp till diskussion på kommande fysiskt möte.
Dick Pettersson informerar om att inget läger hölls förra året med Björn
Hornvalls Minnesfond. Planeringen är att ett läger ska hållas senare i år.
lägeransvarig Bertil Bergdahl arbetar med instruktörer till lägret. Troligtvis blir
lägret i Göteborg.
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Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 61.

Ungdomsrådet.
Inget nytt att rapportera för stunden. Tobias Back tar kontakt med
rådsordförande Adam Billger och diskuterar rådets framtid.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 62.

Skrivelser.
Inga skrivelser fanns att behandla.

§ 63.

Hemsida.
Behov finns att anpassa webbsidan för läsplattor och smartphones. Vi har fått in
ett konstadsförslag och kommer undersöka flera möjligheter.

Tobias Back, Jesper Kedjevåg och Johan Pettersson har nu möjlighet att
uppdatera webbsidan.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 64.

Ne Waza.
SvJJF lyckades inte får SM-status för ne waza vid SB&K:s årsmöte.
Diskuterades hur vi ska arbeta vidare med frågan. Sportrådet har haft vissa
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kontakter och bör fortsätta med arbetet.
Styrelsens beslut
Sportrådet arbetar vidare med frågan och återkommer till styrelsen.
§ 65.

Tillsättande av rådsordförande.
Sportrådets ordförande Roger Grimmer har aviserat att han vill lämna
uppdraget. Förslag på ny ordförande för Sportrådet är Cicci Nyström.
Domarrådets ordförande Emil Gustafsson har aviserat att han vill lämna
uppdraget. Förslag på ny ordförande är Janet Smedberg.
Styrelsens beslut
Att utse rådsordförande enligt förslaget.
Cicci Nyström deltog inte i beslutet.

§ 66.

Planering av fysiskt möte.
Föreslogs att vi ska planera ett fysiskt möte helgen 3-4 juni i Linköping.
Styrelsens beslut
Enligt förslaget.

§ 67.

Övriga frågor.
Det fanns en snedfördelning mellan olika idrotter och det är svårt för de
mer traditionella idrotterna att hävda sig om uppmärksamheten på
Kampsportsgalan.

Protokoll nr 4, §§ 52 – 69, 2017

Styrelsens beslut
Tobias Back lyfter frågan på SB&K:s styrelsemöte.
§ 68.

Nästa möte.
2017-04-24 kl. 20.00 på Skype.

§ 69.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Tobias Back
Ordförande

Dick Pettersson
Justerare

