Protokoll Nr 6, §§ 92-113, 2015

Datum: 25/8 2015
Tid: 22.00 – 23.15
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot),
Jennie Brolin (ledamot).
Frånvarande: Nico Christoforidis (kassör), Sara Holm (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot)

§ 92

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

§ 93

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 94

Val av justerare
Jennie Brolin valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 95

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 96

Ekonomi
Nico C. ej närvarande. Punkten bordlades till nästa möte.

§ 97
a,

Sportrådet
JFL Nico C. ej närvarande. Punkten bordlades till nästa möte.

b,

SM 2015, uppföljning. Punkten bordlades till nästa möte.
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c,

§ 98
a,

§ 99

SM 2016
SVT har begärt in en teknikspecifikation som ska vara dom tillhanda senast 1/9 2015.
Jesper K. kontaktar sportchefen Roger Grimmer för att kontrollera att den skickas in eller
om han behöver hjälp med denna.

Domarrådet
SM-status Ne Waza
Cicci N. har varit i kontakt med kansliet på SB&K som lovat förhöra sig med RF hur det
går i frågan.

b,

Domarutbildningar
Det kommer att arrangeras en A-domarutbildning under Combat Camp i januari 2016.
Till denna utbildning kommer även våra internationella domare att bjudas in.

c,

Uppdatering av tävlingsreglementet
En revidering av tävlingsreglementet har gjorts av Domarrådet och skickats ut på remiss
till en handfull personer. Cicci N. tar kontakt med Jonas Elfving som är projektansvarig,
för att förhöra sig gällande statusen på projektet.
Landslaget
Isabelle S. informerade att det har varit en sammankomst för Duo-landslaget i Växjö
under sommaren.
VM kommer att gå i Pattaya, Thailand 20-22/11 2015 enligt information från JJIF.
Vi väntar på den första inbjudan för arrangemanget.
Isabelle S. kontaktar Landslagskaptenen Michael Kuntz för att förhöra sig gällande
uttagningar, resor, ekonomi osv.
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§ 100

Information/Webb/Facebook
Jennie B. informerade att hon behöver ytterligare rättigheter för att kunna uppdatera
hemsidan. Jesper K. kontaktar webmaster Henrik Schough gällande detta.
Jesper K. har vid ett flertal tillfällen uppmanat klubbar att skicka in information gällande
läger och övrig verksamhet som vi kan lägga upp på vår hemsida.

§ 101

Övriga råd Ungdomsrådet, Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Ungdomsrådet
Sara H. frånvarande, punkten bordlades till nästa möte.
Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Punkten bordlades till nästa möte.

§ 102

Föreningar
Inga ansökningar har inkommit.

§ 103

Federationsmattorna
Cicci N. informerade att Emil Gustafsson som förvarar mattorna i Nybro kommer att
meddela statusen på mattorna innan vårt nästa möte i september.

§ 104

Hall of Fame
Cicci N. kontaktar Jonathan Broberg på kansliet för att förfråga sig om de separata
texterna är klara. En gemensam text för Isabelle Sarfati och Martin Ingholt ligger uppe
på Jujutsufederationen och SB&K:s hemsidor.
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§ 105

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. informerade att hon fått in prisförslag på en pin som eventuellt kan användas.
Problemet med en pin kan vara att vi inte får plats med den text vi önskar gravera in på
baksida. Frågan kommer att diskuteras vid nästa möte för att vi ska kunna gå till beslut.

§ 106

Lägerlappar
Jesper K. informerade att lägerlapparna är klara och ska finnas på kansliet. Däremot
finns det ingen information om detta i SB&K:s webshop. Jesper K. kontaktar kansliet för
att förhöra sig om detta.

§ 107

Avtackning av tidigare styrelseledamöter
Jesper K. informerade att Sara H. tackat av Bertil Bergdahl samt Tobias Back för deras
arbete i styrelsen.

§ 108

Prispallsbakgrund
Frågan bordläggs till slutet av verksamhetsåret enligt tidigare beslut.

§ 109

Federationsvåg
En våg är inköpt och finns i Nybro tillsammans med övrigt tävlingsmaterial.

§ 110

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. tog upp frågan om Hedersgraderingar. Styrelsen har fått in ett förslag på
Hedersgraderingar inom Federationen. På grund av att det var många frånvarande
under dagens möte beslöts det att bordlägga frågan till nästa möte.
Cicci N. Inget att rapportera.
Isabelle S. Inget att rapportera.
Jennie B. Inget att rapportera.
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§ 111

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 112

Nästa möte
Nästa möte blir den 12-13/9 2015 i Värnamo.

§ 113

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________
Justerare Jennie Brolin

________________________________
Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

