Protokoll Nr 5, §§ 72-90, 2015

Datum: 16/6 2015
Tid: 21.40 – 23.30
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör) mellan § 72-§ 80, Cicci
Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot).

§ 72

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

§ 73

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 74

Val av justerare
Isabelle Sarfati valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 75

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 76

Ekonomi
Ekonomisk uppföljning
Nico C. informerade styrelsen gällande det ekonomiska läget fram till dagens datum. Allt
ser helt normalt ut och vi håller budgeten.

§ 77

Sportrådet
JFL Nico C. kommer att kontakta Roger Grimmer (ordf. i Sportrådet) och tillsammans
uppdaterachecklistan för arrangörer som finns på JFL:s hemsida. Detta för att hjälpa de
arrangerande klubbarna samt för att kvalitetssäkra JFL.

a,
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b,

SM 2015, uppföljning
Nico C. har inte varit i kontakt med Tobias Back gällande uppföljningen av SM i Örebro.
Nico C. ska kontakta Tobias B. i veckan.

c,

SM 2016
Vi har anmält vårt intresse att delta under SM-veckan i Piteå 2016. Vi väntar svar från
Roger Grimmer om det finns intresse av någon lokal klubb att stå för arrangemanget
tillsammans med Svenska jujutsufederationen.

§ 78
a,

§ 79

Domarrådet
SM-status Ne Waza
Jesper K. informerade att en ny skrivelse är gjord som ska skrivas under och kommer
därefter att skickas in till SB&K och vidare RF.

b,

Domarutbildningar
Det kommer att arrangeras en C-domarutbildning och en Ne Waza-domarutbildning i
Göteborg 5/9-15. Den 26/9-15 kommer det att arrangeras ytterligare en Ne Wazadomarutbildning samt en B-utbildning i Nybro.

c,

Uppdatering av tävlingsreglementet
Jonas Elfving har fått i uppdrag av Domarrådet att sköta revideringen av
tävlingsreglementet.

Landslaget
Isabelle S. informerade att EM i Almere, Holland den 6-7 juni var framgångsrikt för det
svenska landslaget. Sverige plockade hem medaljer i alla tre disciplinerna och blev
mästerskapets sjunde bästa nation.
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Följande personer tog medalj i det svenska laget:
Guld – Jennie Brolin, Fight
Silver – Max Hederström, Ne Waza
Brons – Malin Persson & Ronnie Stålebring, Duo
Brons – Fredrik Widgren, Fight
Brons - Victoria Hansson, Ne Waza
Brons – Diana Kajic, Ne Waza
Svenska Jujutsufederationens styrelse vill här passa på att gratulera medaljörerna.

§ 80

Information/Webb/Facebook
Jesper K. informerade att det är nya uppdateringar på gång av hemsidan. Bland annat
har domarrådet skickat in kompletterande uppgifter som kommer att läggas upp inom
kort.

§ 81

Övriga råd Ungdomsrådet, Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Ungdomsrådet
Sara H. har varit i kontakt med Tobias Back gällandeposten som rådsordförande i
ungdomsrådet. Tobias B. har önskat ett tydligt syfte samt mål från styrelsen gällande
rådet. Sara H. har gett Tobias B. följande information:
Syftet är att fungera som ett forum för utbyte av kunskaper kring jujutsu-verksamhet
rörande barn och ungdomar. Detta bland annat genom kunskapsspridning om
utlärningsmetoder och pedagogik. Utöver detta har rådet till uppgift att tillhandahålla
information om olika bidrag som klubbar kan söka för barn- och ungdomsverksamhet.
Mål
1, Lära klubbar som utövar barn- och ungdomsverksamhet söka bidrag.
2, Förmedla pedagogiska utlärningsmetoder mellan föreningar, stilar och regioner.
3, Öka kunskaper kring hur man coachar unga att uppnå olika mål med sitt jujutsuutövande.
Styrelsen är överens om att ungdomsrådet är en viktig del i vår verksamhet. Det är
därför viktigt att vi alla hjälper till att informera i våra egna led när det är arrangemang
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på gång. Det är även viktigt att vi får en geografisk spridning på arrangemangen samt att
vi når ut till alla våra stilar inom Federationen.
Sara H. kommer åter att kontakta Tobias B. för att informera om budget och övriga
detaljer. Om rådet åter blir verksamt kommer Sara H. att vara kontaktperson från
styrelsen.
Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Inga nya förslag på personer har kommit in för att ta över som rådsordförande. Jesper K.
kommer att ta fram ett dokument gällande den verksamhet rådet ska arbeta med.
Styrelsen kommer därefter tillsammans att arbeta vidare med verksamheten.

§ 82

Föreningar
Inga ansökningar har inkommit.

§ 83

Federationsmattorna
Federationsmattorna behövdes inte under lägret som arrangerades den 6-7/6 och har
därför inte inventeras. Cicci N. kontaktar Emil Gustafsson som förvarar mattorna i Nybro
och ber om en statusuppdatering och inventering på mattorna.

§ 84

Hall of Fame
Cicci N. har varit i kontakt med Jonathan Broberg på kansliet, Texterna är klara och ska
skickas över till oss för att sedan läggas upp på hemsidan.

§ 85

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. informerade att hon fått in olika förslag på medaljer. Det finns ett stort utbud
och olika prisklasser. Isabelle S. kommer att skicka över några olika korrektur på
förtjänstmedaljer. Medaljerna kommer att få löpnummer och registreras.
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§ 86

Lägerlappar
Jesper K. informerade att lägerlapparna är beställda och tryckta. Inom kort kommer det
att läggas upp information till klubbarna på hemsidan.

§ 87

Avtackning av tidigare styrelseledamöter
Sara H. önskar en text gällande de personer som ska avtackas och deras arbete inom
styrelsen, som kan användas i samband med avtackningen. Jesper K. ordnar detta.

§ 88

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. informerade att det är beslutat att VM 2015 kommer att arrangeras i Tunisien
som planerat. I dagsläget avråder UD svenska medborgare att resa till vissa områden i
Tunisien. Isabelle S. önskar att vi kontaktar JJIF för att försäkra oss om hur säkerheten
kommer att skötas under arrangemanget. Landslaget kommer att diskutera om vi ska
sända en trupp eller inte. I dagsläget avråder domarrådet att skicka domare. Styrelsen
önskar en kommunikation mellan landslaget samt domarrådet.
Jesper K. och Cicci N. deltog i JJEU:s GA i Almere den 5/6. Där valdes Michael Korn från
Tyskland till ny kassör i JJEU:s styrelse.
Det finns intresse att Sverige åter ska stå som arrangör för ett mästerskap. Nästa lediga
arrangemang är JVM 2017 och därefter VM 2018. Styrelsen får i uppdrag till nästa
styrelsemöte att fundera på om vi ska söka något av dessa arrangemang och undersöka
om det finns någon förening som kan stå som medarrangör jämte Svenska
Jujutsufederationen.
Cicci N. frågade om Federationen ska köpa in en ny våg eftersom Federationsvågen som
tidigare använts under våra tävlingar är borta. Kostnaden för en bra våg är ca 1100: -.
Styrelsen beslutade att en ny ska köpas in.
Isabelle S. Inget att rapportera.
Hamid F. Inget att rapportera.
Sara H. Inget att rapportera.
Nico C. Ej närvarande vid denna punkt.
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§ 89

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 90

Nästa möte
Nästa möte blir den 25/8 2015 via Skype.
Ett fysiskt möte kommer att ske i Värnamo den 12-13/9 2015.

§ 91

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Isabelle Sarfati

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

