Protokoll nr 6, §§ 88 – 109, 2017

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid: 2017-06-03, kl. 09.00 – 12.00
Plats: Scandic, Linköping.
Närvarande: Tobias Back (ordförande), Dick Pettersson (vice ordförande),
Nico Christoforidis (kassör), Johan Pettersson (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot),
Cicci Nyström (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Jesper Kedjevåg (suppleant).
Förhinder: Jens Högsander (suppleant).

§ 88.

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

§ 89.

Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens beslut
Föredragningslistan godkändes med ett antal tillägg.

§ 90.

Tjänstgörande suppleanter.
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

§ 91.

Justering.
Styrelsens beslut
Hamid Fazeli valdes att justera dagens protokoll.

§ 92.

Föregående protokoll, 2017-04-24.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 93.

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser fanns att hantera.

§ 94.

Ekonomisk rapport.
Kassören gick igenom budgetuppföljningen till och med 2017-04-30. Utfallet
följer budgeten.
Styrelsen önskar framöver tertialvis budgetuppföljning från råden.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 95.

Sportrådet.
Rådet behöver utökas med ytterligare någon ledamot.
JFL kommer hållas i Nacka i oktober, Örnsköldsvik sista helgen i november och
eventuellt i Skåne i september.
Efter förslag från styrelsen kommer sportrådet arbeta vidare med ett koncept för
”Introduktion i tävlingsjujutsu” som provades i Markaryds Jujutsuklubb och var
uppskattat. Sportrådet kommer inventera och ta fram en lista på instruktörer som
kan hålla i dessa typer av kurser och vilka tävlingsgrenar de kan hålla i.
Sportrådet kommer även titta på en ekonomisk uppdelning för genomförandet
mellan förening och förbundet.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 96.

Domarrådet.
Det behövs fler domare på alla nivåer, särskilt på de högre nivåerna.
Inbjudningar till domarkurser når inte ut till alla föreningar, behöver lyftas fram
bättre och tidigare på förbundets webbsida.
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Det finns behov av att domarrådet gör en plan för kommande domarkurser.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 97.

Landslaget.
Styrelsen riktar stora gratulationer till William Seth-Wenzel, guld,
Fredrik Widgren, guld, Max Hederström, silver och Jennie Brolin, brons, för
framgångarna i EM i Banja Luka.
World Games kommer genomföras i Wroclaw, Polen, 28 juli. Uttagningar enligt
internationell ranking.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 98.

Föreningsrådet.
a. Medlemsansökan från Budoklubben Ninpo Varberg.
b. Bidragsansökan från Karlstads Kampsportsförening.
c. Björn Hornwalls minnesläger.
Dick Pettersson informerar om att arbetet fortskrider, man är överens om
pris med de japanska instruktörerna, lägret blir troligen i Malmö 7 - 8
oktober.
d. Uppvaktning av jubilerande föreningar.
Styrelsen diskuterade hur vi kan uppvakta jubilerande föreningar. Vi har
tidigare uppvaktat med standard, tavla eller glasfat. Riktlinjer behöver
arbetas fram.
e. Lägerbidrag.
Styrelsen tycker det är positivt att fler föreningar börjat söka lägerbidrag.
Det är viktigt att uppmuntra till at fler anordnar och deltar på träningsläger.
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Vi diskuterade olika kriterier för att få bidrag men anser att just nu finns
inget behov av att tydligare precisera kraven.
Styrelsens beslut
SB&K rekommenderas att godkänna medlemsansökan från Budoklubben Ninpo
Varberg.
Förbundet bidrar med 5000 kr till Karlstads Kampsportsförening, vilket
utbetalas efter genomfört läger och redovisning.
Informationen i övrigt noteras.
§ 99.

Ungdomsrådet.
Information om att vi söker ordförande och ledamöter till Ungdomsrådet ska
läggas ut på webbsidan snarast. Vi ska också framöver utse en kontaktperson
från styrelsen gentemot Ungdomsrådet. En idé om ”Inspirationsträffar för
ungdomsinstruktörer” diskuterades. Ungdomsrådet får arbeta vidare med
konceptet.
Styrelsens beslut
Tobias Back lägger ut informationen på webbsidan med uppmaning till
föreningarna att nominera lämpliga personer.
Informationen i övrigt noteras.

§ 100.

Hemsida/facebook.
a. Per capsulam: Beslutades över e-post, 2017-05-22, att anta offert från HS
Webb & Reklambyrå på ca 20 000 kr för uppdatering och anpassning av
jujutsu.se till smartphones mm.
b. E-posten fungerar inte med kopplingen mellan
förnamn.efternamn@jujutsu.se till våra personliga e-post konton.
Styrelsens beslut
Per capsulam beslutet fastställs.
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Tobias Back tar kontakt med HS Webb & Reklambyrå och får e-postkontona
åtgärdade.
§ 101.

Konvent.
Konventet är planerat till 21 oktober i Linköping. Diskuterades olika teman. En
arbetsgrupp bör tillsättas som arbetar vidare skyndsamt. Ett tema som
diskuterades var ”Världens bästa barnidrott”.
Styrelsens beslut
En arbetsgrupp utses bestående av Dick Pettersson, Jens Högsander och
Hamid Fazeli samt att de har en budget på 20 000 kr till förfogande för
konventets genomförande.

§ 102.

Verksamhetsplanen 2017.
Styrelsen diskuterade de olika delarna i verksamhetsplanen 2017.
Vi misstänker att en del föreningar rapporterar in för få medlemmar. Kanske
skulle man fundera på ett system med medlemsavgifter i olika intervaller, t ex
upp till 50 medlemmar, upp till 100 medlemmar och så vidare. Osäkert om det
är möjligt att genomföra ett sådant system. Ett antal föreningar är inte
medlemmar i förbundet utan medlemmar i annat RF-förbund eller förbund
utanför RF. Dessa borde vara medlemmar i förbundet. Vi kommer ta fram ett
informationsbrev till föreningar som inte är medlemmar.
Styrelsens beslut
Johan Pettersson tar fram ett informationsbrev i samråd med Jesper Kedjevåg.

§ 103.

RIM-beslut
Tobias Back rapporterade från Riksidrottsmötet och vilka viktiga frågor som
lyftes:
 Se över förbund och antal föreningar i varje förbund.
 Strategi 2025.
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Utredning om hur förbunden inom RF ska organiseras.
Könsfördelningen behöver förbättras, mål 40/60.
Dopningskontroll i en egen organisation utanför RF?

Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 104.

Representation.
Det finns ett gällande regelverk som ligger på webbsidan.
Styrelsens beslut
Policyn ”Representationsregler för Svenska Jujutsufederationen” fastställs.

§ 105.

Trygg idrott.
Det finns mycket material om Trygg idrott på RF:s webbsida. Vissa delar
kommer lyftas fram under det planerade konventet. Vi kommer framöver även
att lyfta fram delar av detta på förbundets webbsida.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 106.

Kampsportsfestival.
Det kommer hållas en kampsportsfestival under Fitnessmässan i Stockholm.
Styrelsens beslut
Tobias Back kontaktar arrangören och undersöker förutsättningarna för ett
eventuellt deltagande.

§ 107.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.
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§ 108.

Nästa möte.
26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 22/10 (i samband med konventet) och 27/11. Samtliga
möten utom 22/10 är kl. 20.30 via Skype.

§ 109.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Tobias Back
Ordförande

Hamid Fazeli
Justerare

