Protokoll Nr 11 §§ 214-234, 2016

Datum: 26/9 2016
Tid: 20.30 – 22.45

Plats: Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör
till och med § 228), Isabelle Sarfati (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Lars Karlsson (suppleant till
och med § 228), Joakim Östan Riise (suppleant).
Frånvarande: Dick Pettersson (ledamot), Jennie Brolin (ledamot)

§ 214

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

§ 215

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 216

Val av justerare
Joakim Östan Riise valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens
protokoll.

§ 217

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 218

Ekonomi
Översikt
Nico gick igenom resultat fram till 2016-08-31.
Inga större förändringar sedan förra mötet. Budgeten är i balans.
Styrelsen kommer att förhöra sig med råden hur ekonomin ser ut för resterande del av
året.

a,

b,

Regler för bidrag, ansökningsmall
Jesper kommer att skicka ut ansökningsmallen till de föreningar som senast sökt bidrag.
Då får vi en indikation på att den fungerar.
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§ 219
a,

§ 220

Sportrådet
JFL Uppföljning, fördelning av deltävlingarna samt eventuell indelning i regioner
Lars informerade om ett nytt förslag från Sportrådet gällande JFL samt SM-kvaltävlingar.
Målet är att hålla fyra deltävlingar under 2017, en i norra och tre i södra delen av
Sverige.
Sportrådet kommer att arbeta mot en ny, förbättrad och mer attraktiv liga inför 2018.
Styrelsen beslöt att låta Sportrådet undersöka om det finns någon extern som kan jobba
med JFL/kvaltävlingarna till SM under 2017.

b,

SM 2017
Nu är det klart med hall i Söderhamn samt att SVT kommer att sända våra finaler direkt i
ordinarie TV-sändningarna för SM-veckan. Dessutom kommer det att sändas ett
sammandrag från tävlingen.

c.

Internationella tävlingar
Under German Open var det flera svenska som tog medaljer:
Diana Kajic Hallden guld (newaza/seniorklass)
Ella Jacobsson guld (fight/ungdomsklass)
Alina Andersson (fight/ungdomsklass)
Jacob Bitici silver (newaza/seniorklass)
Neo Teréd silver (fight/ungdomklass)
Fredrik Widgren brons (fight/seniorklass)
Dessutom gick Simon Sjödin och Theo Wik (duo) match om bronset (U21).

Domarrådet
German Open/U15 EM
Niclas Sjöberg, Jonas Elfving, Daniel Norrgård Darell och Janet Smedgård deltog som
domare från Sverige. Nico som var på plats i Tyskland lyfte fram att det alltid är bra
standard på de svenska domarna när det är internationella tävlingar.
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§ 221

Landslaget
Isabelle S. informerade att varit ett landslagsläger för fight i Frankrike med det franska
landslaget. Lägret var mycket uppskattat av deltagarna.
På UEM i Gelsenkirchen/Tyskland gick Nisse Lindberg (fight -66) match om bronset.

§ 222
a,

b.

§ 223

Föreningsrådet
Föreläsare Combat Camp
Jesper informerade att Dick Pettersson varit i kontakt med Anders Wahlström på RF och
genom SISU är positiva till att ordna med föreläsare till Combat Camp. Dick återkommer
när föreläsare är bokad.
Björn Hornwalls minnesläger
Jesper informerade att Dick kommer att ha fortsatt kontakt med Bertil Bergdahl gällande
det planerade lägret i Göteborg under våren 2017.
Tyvärr är det nu helt klart att det inte blir något minnesläger under 2016.
Styrelsen ser fram emot lägret 2017 samt blickar även fram emot 2018 då jujutsun firar
110 år i Sverige, då är förhoppningarna att vi ska kunna arrangera flera event.

Ungdomsrådet
Jesper har skickat ut dokumentet från Adam Billger gällande arbetet som ungdomsrådet
ska kunna jobba med till styrelsen.
Styrelsen ser positivt på flera av förslagen.
Nico lyfte frågan om Adam skulle kunna besöka klubbar med stor ungdomsverksamhet.
Jesper kontaktar Adam för att diskutera detta.
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§ 224
a,

b,

Hall of Fame/Heders- och Meritgradering
Texter till hemsidan
Cicci informerade att vi nu fått de texter om Isabelle Sarfati och Martin Ingholt av
Jonathan Broberg som ska läggas upp på hemsidan. Jesper lägger upp texterna samt
bilder.
Utförandet av hemsidan
Bordades till nästa möte.

§ 225

Förtjänstmedaljer samt SvJJF medaljer
Styrelsen beslutade att beställa de medaljer samt förtjänsttecken enligt de förslag vi fått
av Nöjab AB i Kalmar.

§ 226

Information/Webb/Facebook
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande av Jesper.
Isabelle saknade viss uppdatering på tävlingskalendariet på hemsidan. Jesper förklarade
att enligt tidigare önskemål ligger detta på Sportrådets sida. Däremot lägger Jesper upp
information om tävlingar i kalendariet när han får in information gällande tävlingar.

§ 227

Profilmatrial
Nico informerade att en pikétröja tagits fram. Beställning kommer att göras inom kort.

§ 228

Internationellt
Jesper informerade att Michael Kuntz och Emil Gustafsson deltog på JJIF:s General
Assembly (GA) i Hanoi. De presenterade ansökan till VM 2018 i Malmö. Beslut togs på
styrelsemötet dagen efter att VM 2018 kommer att arrangeras i Malmö/Sverige.
Michael och Emil har gjort ett mycket bra arbete med VM-ansökan.
Under GA omvaldes Panagiotis Theodoropoulos som ordförande i JJIF.
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§ 229

Konvent
Cicci, Hamid och Isabelle har haft ett Skype-möte gällande konventet. Cicci redovisade
tankarna som förts på mötet och kommer att skicka ut dessa till styrelsen. Konventet
planeras att hållas i Linköping i februari.
Jesper kommer att kontakta SISU i Östergötland gällande konventet.

§ 230
a,

b,

Föreningar
Uppvaktning av jubilerande föreningar
Under hösten kommer några av våra föreningar i SvJJF att fira 20, 25 samt 30 år.
Styrelsen beslutade att vi kommer att uppmärksamma detta.
Medlemsregister
Cicci påminde om listan med de föreningar 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.

§ 231

Budomatta med logotype
Styrelsen beslutade att beställa 12 st. blå mattor (12 m2) med SvJJF:s logotype.

§ 232

Övriga frågor
Jujutsugymnasiet
Isabelle informerade att Rob Haans varit i kontakt med Jimmy Rosengren, rektor på
ProCivitas i Malmö, gällande intagningarna till jujutsugymnasiet.
Jimmy önskar hjälp med att göra reklam för gymnasiet.
Jesper kommer att ta kontakt med Rob för att hjälpa till med informationen. Jesper
kommer att vara den offentliga kontaktpersonen från styrelsen mot gymnasiet.

a,
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b,

Förfrågan gällande tävlingsläger i Markaryd
Jesper har fått en förfrågan från Johan Pettersson i Markaryd gällande en förfrågan om
möjlighet till att hålla ordna en kurs i hur man tävlar inom JJIF.
Jesper tar kontakt med Rob Haans för att förhöra sig om hur det skulle finnas möjlighet
till detta.

§ 233

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 24/10 kl. 20.30.

§ 234

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________
Justerare Joakim Östan Riise

________________________________
Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

