Protokoll Nr 10 §§ 193-213, 2016

Datum: 29/8 2016
Tid: 20.30 – 22.00

Plats: Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör
till och med § 203), Isabelle Sarfati (ledamot), Dick Pettersson (ledamot), Jennie Brolin (ledamot till
och med § 202), Hamid Fazeli (ledamot), Joakim Östan Riise (suppleant).
Frånvarande: Lars Karlsson (suppleant).

§ 193

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

§ 194

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 195

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

§ 196

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 197

Ekonomi
Översikt
Nico C. gick igenom resultat fram till 2016-07-31.
Ekonomin är i balans och det ser mycket bra ut.

a,

b,

Regler för bidrag, ansökningsmall
Joakim ÖR. Kommer att skicka ut ett nytt förslag till styrelsen på remiss.
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§ 198
a,

b,

§ 199
a,

b,

§ 200

Sportrådet
JFL Uppföljning, fördelning av deltävlingarna samt eventuell indelning i regioner
Lars K. ej närvarande men har informerat styrelsen att det just nu händer mycket inom
Sportrådet. Lars K. deltog i regelträffen gällande SvJJF:s reglemente i Ljungby.
Sportrådet fick där i uppgift att samla in information gällande hur man arrangerar
tävlingar samt vad som krävs för att arrangera en JFL-tävling.
SM 2017
Roger Grimmer jobbar vidare med arrangemanget kring SM. I dagsläget är en del oklart
men väntas klarna inom kort så som i vilken hall SM kommer att arrangeras i, vilken dag
samt tider och hur detta kommer att sändas av SVT.

Domarrådet
Tävlingsseminarium med regeldiskussioner osv.
Cicci N. informerade att Emil Gustafsson höll i träffen i Ljungby i augusti.
Det kommer att läggas upp en lathund för vårt regelverk 4.1 och en mer innehållsrik
appendix till denna. Förhoppningen är att vi kommer ha fler träffar gällande denna
verksamhet.
German Open
Det kommer att skickas minst tre domare från Sverige till tävlingen i Gelsenkirchen.

Landslaget
Isabelle S. informerade att det kommer att bli ett landslagsläger för fight i Frankrike med
det franska landslaget den 17-18/9. Dessutom kommer Isabelle S. att arrangera ett
landslagsläger för duon om två veckor och Paul Persson ett landslagsläger för newazan
inom kort.
Nästa tävling är German Open sista helgen i september. VM för seniorer arrangeras i
Wroclaw, Polen sista helgen i november.
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§ 201
a,

b.

Föreningsrådet
Föreläsare Combat Camp
Dick P. har varit i kontakt med Mikael Hansson Löfqvist på Stockholmsidrotten samt
Anders Wahlström på Riksidrotts Förbundet gällande en föreläsning på Combat Camp.
De är positiva och Dick P. fortsätter samtalen.
Björn Hornwalls minnesläger
Dick P. har varit i mailkontakt med Bertil Bergdahl och Ola Johanson och fått svar från
Bertil B. att de inte har några planer att arrangera lägret under 2016 utan satsar på ett
läger i Göteborg under våren 2017.
Styrelsen ser det som beklagligt att det inte kommer att arrangeras något minnesläger
under 2016, då detta är ett uttalat mål för SvJJF att satsa på stiloberoende verksamhet.

§ 202

Ungdomsrådet
Jesper K. har fått in ett dokument från Adam Billger gällande arbetet som ungdomsrådet
ska kunna jobba med. Jesper skickar detta vidare till styrelsen.

§ 203

Hall of Fame/Heders- och Meritgradering
Hall of Fame
Jennie B. kommer att börja med uppdateringen av Hall of Fame:s tidslinje på vår
hemsida.
Heders- och Meritgradering
Styrelsen beslutar att avslå den förfrågan om Hedersgradering som inkommit. Styrelsen
anser att kriterierna inte uppfylls för en Hedersgradering.

a,

b,

§ 204

Förtjänstmedaljer samt SvJJF medaljer
Cicci N. väntar in uppdaterade förslag på pins samt medaljer. Dessa beräknas komma
inom kort och därefter skickas de nya förslagen ut till styrelsen.
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§ 205

Information/Webb/Facebook
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande av Jesper K.

§ 206

Profilmatrial
Nico C. ej närvarande med meddelat att han väntar in svar på offert gällande pikétröjor.

§ 207

Internationellt
Jesper K. informerade att det varit lugnt på den internationella fronten. Det kommer att
ske vissa val till styrelsen på JJIF:s General Assembly (GA) i Hanoi. Bland annat kommer
det att vara ett ordförandeval.
Enligt tidigare beslut kommer Michael Kuntz att delta på JJIF:s GA. Vi hoppas även få
definitivt besked gällande VM 2018.

§ 208

Seminarium/Konvent
Cicci N., Hamid F. och Isabelle S. ha ett Skype-möte gällande seminariet/konventet.
Resultat redovisas till styrelsen på nästa möte.

§ 209

Föreningar
Inga ansökningar har inkommit.
Cicci N. har lagt upp en lista med de klubbar som har 30 medlemmar eller färre. Alla i
styrelsen skriver in sig på 7-8 klubbar och kontaktar dessa för att vi ska få mer kontakt
och informera dessa om vår verksamhet.

§ 210

Budomatta med logotype
Nico C. ej närvarande, meddelat att förslag ska skickas ut till styrelsen.
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§ 211
a,

b,

Övriga frågor
Rutiner vid mailkonversationer osv.
Cicci N. lyfte frågan gällande när vi bör besvara interna mail inom styrelsen. Tyvärr kan
det ibland ta lång tid innan alla svarat. För att vi ska kunna arbeta effektivt beslutade
styrelsen att svar ska ges inom tre dagar.
Ungdomsinstruktörer
Dick P. kom med ett önskemål att fråga Nacka Dojo och om några av deras ungdomar
som var i Wien på läger skulle kunna instruera någon barngrupp på Minamis Höstläger.
Isabelle S. kontaktar Joakim Vistam och Michael Kuntz i frågan.

§ 212

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 26/9 kl. 20.30.

§ 213

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Isabelle Sarfati

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

