Protokoll Nr 1, §§ 1-25, 2016

Datum: 4/1 2016
Tid: 09.30-12.45
Plats: Dalby
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot, från § 8), Sara Holm (ledamot), Jennie Brolin (ledamot).
Frånvarande: Hamid Fazeli (ledamot)

§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

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

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§5

Ekonomi
Nico C. redovisade för 2015 års resultat. Vi har haft stor verksamhet inom federationen
under 2015 men trots detta ser vi ut att gå mot ett positivt resultat.
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§6
a,

Sportrådet
JFL Nico C. kommer att kontakta Roger Grimmer för att få en uppdatering av
tävlingsdatumen. De kommer även att diskutera möjligheterna till ytterligare en
deltävling under hösten.
JFL ska ha en struktur/manual som är likvärdig vid varje deltävling. Denna manual är för
att underlätta arbetet vid arrangemang och för att allt ska fungera.

b,

SM 2015, uppföljning. Vi har inte fått någon slutrapport från Tobias Back som var
projektansvarig. Styrelsen beslutade att avsluta ärendet.

c,

SM 2016
Arbetet med SM i Piteå går enligt planerna.

§7

Domarrådet
Cicci N. informerade att i samband med Combat Camp i Dalby träffades ett tiotal
svenska domare samt några domare från Norge, Danmark och Polen. Tillsammans
tränade domarna och diskutera därefter regler och situationer som kan uppstå under
tävlingsmatcher.

§8

Landslaget
Isabelle S informerade att laget till JVM i Madrid 18-20 mars kommer att tas ut inom den
närmsta tiden.

§9

Information/Webb/Facebook
Förslag väcktes att vi ska göra hemsidan mer levande. Ett sätt kan vara att lägga upp
kortare filmpresentationer gällande olika stilorganisationerna. Jennie B. kommer jobba
vidare med detta.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Jennie B. och Jesper K.
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§ 10

Ungdomsrådet
Sara H. informerade att hon har startat upp en Facebook-grupp för ungdomsrådet.
Sara H. har lagt upp bilder från delar av vår verksamhet och kommer att lägga upp en
beskrivning samt riktlinjer på vad rådet kan hjälpa till med inom ungdomsverksamheten.
Dessutom kommer vi att förhöra oss om det finns intresse för ett stiloberoende
ungdomsläger under året. I samband med detta ska vi försöka ha ett erbjudande till
ledarna så som ett seminarium eller kurs.
Det har redan visat sig finnas intresse från några ungdomar som är intresserade av
ungdomsrådet.

§ 11

Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Jesper K. har inte fått kontakt Bertil Bergdahl gällande arbetet med det stiloberoende
läger som ska arrangeras efter Björn Hornwalls minne.

§ 12

Internationellt
Jesper K. informerade att han varit i kontakt med Daniel Norrgård Darelli gällande
styrelsens beslutade att stödja Daniel N. D. i en kandidatur till JJIFs styrelse nästa gång
val ska ske. Daniel N.D. kommer att stå för kostnaderna inför kandidaturen.

§ 13

Föreningar
Inga nya ansökningar har inkommit.

§ 14

Hall of Fame
Jesper K. och Sara H. har arbetat fram ett förslag gällande struktur för Hall of Fame samt
hur ansökan till denna ska se ut. Förslaget kommer att skickas ut till styrelsen inom kort.
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§ 15

Hedersgraderingar
Styrelsen delade under Combat Camp i Dalby ut 4 dan till Sara Widgren för hennes guld
World Games 2013 samt 2 dan till Fredrik Widgren bland annat för sitt silver i VM 2012
samt silver i World Combat Games 2013.
Sara Holm och Hamid Fazeli reserverade sig mot detta beslut.

§ 16

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. informerade att företaget hon har kontakt med kommer att ta fram förslag på
medaljer så vi kan se dessa innan vi gör en beställning.
Styrelsen fortsätter arbetet med hur man kan premiera de som arbetar för SvJJF.

§ 17

Prispallsbakgrund/Backdrop
Jesper K. har varit i kontakt med Roger Grimmer gällande offerterna på olika förslag.
Tyvärr har vi inte fått några priser än.

§ 18

Ansökan om att arrangera VM 2018
Styrelsen beslutade att om vi får arrangera VM 2018 kommer detta att läggas extern på
en förening/klubb.
Michael Kuntz kommer att kontinuerligt att bjudas in till styrelsemöte för rapport
gällande arbetet inför arrangemanget.

§ 19

Propositioner till Årsstämman
Cicci N. kommer att arbeta fram förslag gällande de olika propositioner som ska skrivas
inför årsstämman.

§ 20

Årsstämma
Styrelsen beslutade att SvJJFs Årsstämma 2016 kommer att läggas den 13 mars i
Linköping. Cicci N. kommer att undersöka lämplig plats och för mötet.
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§ 22

Motioner till årsstämman
Det har inkommit en motion till styrelsen. Jesper K. kommer att skriva ett förslag på
yttrande gällande motionen.

§ 22

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. Inget att rapportera.
Nico C. Inget att rapportera.
Cicci N. Inget att rapportera.
Isabelle S. Inget att rapportera
Jennie B. Inget att rapportera.
Sara H. Inget att rapportera.

§ 23

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 24

Nästa möte
Nästa möte blir den 1 februari kl. 20.00 via Skype.

§ 25

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Sara Holm

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

