Protokoll Nr 1 §§ 1-21, 2017

Datum: 7/1 2017
Tid: 10:30-12:00 Plats: Lågehallarna, Hörby
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot), Joakim Östan Riise (suppleant ersätter Jennie B.)
Frånvarande: Jennie Brolin (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Dick Pettersson (ledamot), Lars
Karlsson (suppleant)

§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av justerare
Nico Christoforidis valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens
protokoll.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§5
a,

b,

Ekonomi
Översikt
Nico informerade om det ekonomiska läget. Vi ser ut att gå mot ett mindre underskott
2016.
Uppföljning av rapporter av bidragsansökningar
Vi har fått in rapporter från ett par föreningar som tidigare sökt och beviljats bidrag till.
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c,

SM 2016
Rapport från SM 2016 inväntas från Piteå JJK.

d,

Ansökan om bidrag gällande ”Manual om tävling”
Styrelsen stödjer projektet och har rekommenderat olika vägar det finns att gå för att
söka denna typ av bidrag.

e,

Bidrag Combat Camp 2017
Styrelsen beslutade att bidra lägret med 15000: -.

f,

Ansök gällande bidrag för ”Januarilägret 2017” Jiujitsuklubben Ronin
Styrelsen beslutade att bidra lägret med 5000: - efter inlämnad rapport.

g,

Ansökan gällande bidrag för ”Jubileumsläger” Ju jutsu-klubben Dokan Dojo
Styrelsen beslutade att bidra lägret med 5000: - efter inlämnad rapport.

h,

Jesper informerade att SB&K informerat att det blivit fel vid deras utskick gällande
medlemsräkningarna för 2017. Det står att avgiften är 100: - per medlem och detta är
fel. Avgiften är 60: - per medlem. Försäkringsavgiften på 29: - per medlem stämmer
dock.

§6
a,

b,

Sportrådet
JFL 2017
JFL 1 i Herrljunga kommer eventuellt att byta datum. Joakim har kontakt med Kenny
Friman.
Cicci informerade att JFL 2 i Nybro har bytt datum till den 6/5. Detta på grund av att det
ursprungliga datumet krockar med Danish Open som hade många svenska som tävlade
på förra årets tävling.
SM 2017
Ingen ny information fanns från sportrådet.
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§7
a,

Domarrådet
Domarträffar
En domarträff med träning, diskussioner samt praktik genomfördes på Combat Camp.
Ett 10-tal domare deltog på träffen. Nästa träff kommer att erbjudas i Umeå.

§8

Landslaget
Isabelle informerade att hela landslaget är samlat på Combat Camp.

§9

Föreningsrådet
Föreläsare SvJJFs konvent
Jesper informerade att föreläsningen som skulle varit på Combat Camp gällande
”Livslångt idrottande” är flyttad till vårt konvent i Linköping den 25/2.

a,

b.

Björn Hornwalls minnesläger
Bordläggs till nästa möte.

§ 10

Ungdomsrådet
Bordläggs till nästa möte.

§ 11

Hall of Fame
Bordläggs till nästa möte.

§ 12

Förtjänsttecken Kriterier
Bordläggs till nästa möte.
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§ 13

Information/Webb/Facebook
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande av Jesper.
Nico fortsätter kommunikationen med Henrik Schough gällande hemsidans nya
utformning.

§ 14

Internationellt
Jesper informerade Combat Camp numera även är ett JJEU-arrangemang.

§ 15

SvJJF Konvent
Jesper har skickat ut Inbjudan till konventet till våra föreningar via mail. Dessutom har
Jesper gjort en evenemangssida på Facebook.

§ 16

Föreningar
Inträde/Utträde
Inga ansökningar fanns att behandla.

a,

§ 17

VM 2018
Bordläggs till nästa möte.

§ 18

Kontakt med föreningar
Bordläggs till nästa möte.

§ 19

Årsmöte
Jesper informerade att arbetet med verksamhetsberättelsen är i stort sett klar. Cicci ser
till att övriga handlingar till Årsmötet så som kallelse, dagordning osv uppdateras.
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§ 20

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 30/1 kl. 20:30.

§ 21

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Nico Christoforidis

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

