Protokoll Nr 10, §§ 183-207, 2015

Datum: 8/12 2015
Tid: 21.05–23.05
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Jennie Brolin (ledamot).

§ 183

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

§ 184

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 185

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

§ 186

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 187

Ekonomi
Nico C. redovisade för ekonomin som ser bra.

§ 188
a,

Sportrådet
JFL Nico C. informerade gällande resterande tävlingar i JFL säsong 2015-16. JFL 2 går den
13/2 i Herrljunga och JFL 3 den 12/3 i Kumla. Därefter blir det tävlingar i mitten av april
(Värnamo), maj (Dalby) samt i oktober 2016 (Nacka).
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b,

SM 2015, uppföljning. Cicci N. har varit i kontakt med Tobias Back, ansvarig för tävlingen.
Han har blivit informerad att de överstigit kostnaderna med 6000: -. Tobias B. kommer
att skicka in en utvärdering inom kort till styrelsen.

c,

SM 2016
De 20 000: - som är budgeterade för SM 2016 har utbetalats till Piteå JJK.
Isabelle S. kommer att vara på plats i Piteå under tävlingarna. Överdomare Emil
Gustafsson har tagit ut totalt fem domare.

d,

Utökning av Sportrådet
Sportrådet har inkommit med önskemål att ta in Karl Dahlgren som ytterligare ledamot i
sportrådet. Styrelsen beslöt att godkänna Karl D. som ledamot i Sportrådet.

§ 189
a,

§ 190

Domarrådet
SM 2015
De 6000: - som SM överskreds har tidigare belastat Domarrådets konto. Detta kommer
att korrigeras. Dessutom har DR:s budget ökats på grund av att VM ändrades från Tunis
till Bangkok vilket fördyrade kostnaderna.

Landslaget
Isabelle S. informerade att VM i Bangkok 20-22 november var mycket framgångsrikt.
Åter igen tar Sverige medaljer i alla tre disciplinerna och blev mästerskapets nionde
bästa nation av 57 deltagande länder.
Följande personer tog medalj i det svenska laget:
Guld – Helena Edfeldt, Ne waza
Silver – Malin Persson & Ronnie Stålebring, Show Duo
Silver – Diana Kajic, Ne waza
Brons – William Seth Wenzel, Fight
Brons – Fredrik Widgren, Fight
Svenska Jujutsufederationens styrelse vill här passa på att gratulera medaljörerna.
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Isabelle S. informerade att under 2016 kommer gemensamma landslagsläger att
prioriteras tillsammans med de olika disciplinerna.
Nästa stora arrangemang är JVM i Madrid 18-20 mars.

§ 191

Information/Webb/Facebook
Jesper K. informerade att uppdateringar sker kontinuerligt på hemsidan samt på
Facebook. Jennie B. har fortsatt att uppdaterat informationen på hemsidan.
Jennie B. kommer att ha en dialog med vår webmaster Henrik Schough gällande
hemsidans behörighet.

§ 192

Ungdomsrådet
Sara H. informerade att hon inte fått speciellt mycket respons på brevet gällande
ungdomsrådet. Sara H. kommer att starta upp en Facebook-grupp där medlemmar kan
få tips inom ungdomsverksamheten.

§ 193

Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Isabelle S. har informerade att Christer Ekman gärna ingår som sakkunnig inom rådet.
Jesper K. kontaktar Bertil Bergdahl gällande arbetet med det stiloberoende läger som
arrangeras efter Björn Hornwalls minne.

§ 194

Internationellt
Jesper K. informerade att den extraordinära General Assembly (GA) som var i Bangkok
under VM inte gav några resultat. De frågor som skulle behandlas bordlades till nästa GA
och styrelsen ska att jobba vidare med dessa frågor. Jesper K. och Cicci N. deltog på
mötet i Bangkok. Nästa GA kommer att vara i Madrid i samband med JVM.
Det är flera länder som är missnöjda med vad som händer internationellt och vill se en
förändring i styrelsen. Daniel Norrgård Darelli har nämnts av flera som en lämplig
kandidat till JJIFs styrelse. Daniel N.D. är tillfrågad och är intresserad av uppdraget.
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Styrelsen beslutade att stödja Daniel N. D. i en kandidatur till JJIFs styrelse nästa gång val
ska ske. Jesper K. informerar Daniel N.D.

§ 195

Föreningar
Inga nya ansökningar har inkommit.

§ 196

Hall of Fame
Jesper K. och Sara H. fortsätter att arbeta fram utformandet och kriterier gällande Hall
of Fame.
Cicci N. har varit i kontakt med Jonathan Broberg på SB&Ks kansli som inom kort
kommer att komplettera texterna gällande Martin Ingholt och Isabelle Sarfati.

§ 197

Hedersgraderingar
Styrelsen har fått in ansökan gällande hedersgrader. Jesper K. har arbetat fram ett nytt
förslag gällande hedersgraderingar inom SvJJF utifrån ansökan.
Styrelsen diskuterade förslaget och beslut ska fattas inom kort via mail.

§ 198

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. har träffat företaget som arbetar med våra förtjänstmedaljer och pins. Vi har
även fått en preliminär offert men önskar innan beställning kan ske ett förslag på hur
medaljerna och pins ser ut. Den största kostnaden ligger i de verktyg som görs för
stansningen. Verktyget sparas i minst 10 år för ytterligare beställningar.

§ 199

Prispallsbakgrund/Backdrop
Jesper K. informerade att vi inte fått något pris på den backdrop vi vill ta fram. Jesper K.
kommer att förhöra sig med Roger Grimmer som är ansvarig för detta.
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§ 200

Ansökan om att arrangera ett större mästerskap
SvJJf kommer att göra en ansökning om att stå som arrangör för VM 2018. Ansökan
kommer att presenteras i Madrid under GA i samband med JVM.

§ 201

Revidering av stadgarna
Cicci N. informerade att våra nya stadgar enligt årsmötet 2015 nu är godkända av SB&K.
De nya stadgarna läggs upp på hemsidan av Jennie B.
Jesper K. och Cicci N. fortsätter med det kompletterande nya stadgeförslaget.

§ 202

Jujutsugymnasium
Procivitas har släppt nyheten att de startar upp Sveriges första Jujutsu-gymnasium.

§ 203

Årsstämma 2016
Styrelsen beslutade att SvJJFs Årsstämma 2016 kommer att läggas en vecka före SB&Ks
Förbundsstämma. Detta bland annat på grund av att det annars skulle sammanfalla med
JVM i Madrid där har vi har ett flertal personer som kommer att delta, dels som domare,
samt i presentationen av ansökan av VM 2018.
Nyheten läggs ut på hemsidan samt kompletteras med ort och plats när det är klart.

§ 204

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. Inget att rapportera.
Nico C. Inget att rapportera.
Cicci N. Informerade att Jonathan Broberg, informatör på SB&K haft ett möte med Per
Yng, sportchef på SVT. SVT har visat ett stort intresse att samarbeta i ett ev. kommande
VM i Sverige 2018. Cicci N. kontaktar Michael Kuntz gällande informationen.
Isabelle S. Inget att rapportera
Jennie B. Inget att rapportera.
Hamid F. Inget att rapportera.
Sara H. Inget att rapportera.
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§ 205

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 206

Nästa möte
Nästa möte blir under någon av dagarna på Combat Camp i Dalby i 2-4/1 2016.

§ 207

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Jennie Brolin

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

