Protokoll Nr 3, §§ 34-51, 2015

Datum: 12/5 2015
Tid: 21.10 – 23.00
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Jennie Brolin (vice
ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid
Fazeli (ledamot).

§ 34

Mötets öppnande
Jesper Kedjevåg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 35

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg för lägerbidrag under punkten ekonomi.

§ 36

Val av justerare
Sara Holm valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 37

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 38
a,

Ekonomi
Ekonomisk uppföljning
Nico C. informerade styrelsen statusen på ekonomin. Det ser helt normalt efter första
kvartalet.
Vi väntar in Elitstödet som beräknas bli lägre i år. Jesper K. undersöker hur mycket
bidraget kommer att bli.
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b,

§ 39
a,

Ansökan om lägerbidrag
Wernamo Ju-Jutsuklubb har ansökt om ett bidrag på 5000: - för JFL 3. Styrelsen avvaktar
budget, resultat och rapport från klubben innan ett beslut tas.
Sportrådet
JFL 3 har genomförts i Värnamo. Nico C. rapporterade att tävlingen var mycket lyckad
med hela 277 starter vilket är rekord i Sverige.
Nico C. kommer att se över rutiner gällande uppföljning vid JFL-tävlingarna.
Nästa tävling i ligan blir i Dalby den 16 maj vilken är den sista för säsongen.
Följande säsong startar hösten 2015 och kommer att sträcka sig över hela 2016. Därefter
kommer JFL-ligan att följa kalenderår.

b,

SM 2015, uppföljning
Nico C. väntar in slutboken samt en skriftlig rapport och uppföljning av Tobias Back
gällande årets SM i Örebro. Nico C. kontaktar Tobias B. i denna fråga.

c,

SM 2016
SM-veckan 2016 kommer att avgöras i Piteå. Nico C. kontaktar Tobias Back om han har
någon information gällande eventuella avtal eller annan information.

§ 40
a,

b,

Domarrådet
SM-status Ne Waza
Cicci N. informerade att en ansökan först kommer att skickas till SB&K:s
Förbundsstyrelse. Därefter tar Förbundsstyrelsen ett beslut och skickar ansökan vidare
till Riksidrottsförbundet.
Domarutbildningar
En B-domarutbildning kommer att arrangeras under hösten och därefter en Adomarutbildning.
Så fort de internationella reglerna har klubbats kommer vi att arrangera en
domarutbildning i Ne Waza för de svenska domarna.
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§ 41
a,

Landslaget
Paris Open
Jennie Brolin samt Duo paret Malin Persson och Ronnie Stålebring tog silver. William
Seth-Wenzel och Matilda Frycklund tog var sitt brons.
Landslagscoacherna Isabelle Sarfati och Rob Haans var mycket nöjda med alla svenska
tävlande.

b,

Landslagsläger
23-24 maj kommer ett landslagsläger att hållas i Dalby.

c,

EM 6-7/6 i Almere
Landslaget kommer att resa med buss till Almere.

§ 42

Information/Webb/Facebook
Jennie B. har fått tillgång till hemsidan och kommer att hjälpa Jesper K. med denna.
Jesper K. poängterade att det är viktigt att vi hjälps åt med information och nyheter till
hemsidan.

§ 43

Övriga råd Ungdomsrådet, Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Nico C. lyfte frågan om det finns underlag för ett Ungdomsråd. Finns det en möjlighet att
slå samman Ungdomsrådet med Stiloberoende rådet? Sara H. kontaktar Johan Osbjer
och Tobias Back som varit ansvariga för ungdomsrådet.
Har vi ett Föreningsråd är det viktigt att rådet jobbar aktivt. Isabelle S. berättade att Jujutsu Kai har haft en satsning mot nya föreningar och undrar hur responsen för detta har
varit. Sara H. kontaktar ansvarig person för deras projekt.
Det är även viktigt att det finns ett syfte för respektive råd.
Frågan om råden bordläggs till nästa möte.
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§ 44

Föreningar
Inga ansökningar har inkommit.

§ 45

Federationsmattorna
Frågan bordläggs till nästa möte

§ 46

Hall of Fame
Cicci N. informerade att Jonathan Broberg på kansliet tagit på sig uppgiften att skriva de
texter som fattas gällande de senast invalda personerna i Hall of Fame.

§ 47

Förtjänstmedaljer
Ett beslut att ta fram Förtjänstmedaljer är sedan tidigare taget och Isabelle S. kommer
att kontrollera om det gjorts någon beställning.

§ 48

Lägerlappar
Jesper K. kommer att begära en offert av Henrik Schough av lägerlappar.

§ 49

Rapporter från styrelseledamöterna
Cicci N. informerade att vi väntar in Årsmötesprotokollet och därefter kan de
stadgeändringar göras som Årsmötet beslutade.
Sara H. lyfte frågan om det finns någon speciell policy gällande avtackningspresenter för
exempelvis styrelseledamöter som avgått. Jesper K. informerade att det oftast har
handlat om en present i form av en glaspjäs.
Nico C. informerade att det finns möjligheter att göra gravyr på dessa presenter och
kommer att begära ett kostnadsförslag på detta.

§ 50

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.
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§ 51

Nästa möte
Nästa möte kommer blir den 26/5 2015 på Skype.

§ 52

Mötets avslutande
Jesper K. tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Sara Holm

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

