Protokoll Nr 14 §§ 277-296, 2016

Datum: 19/12 2016
Tid: 20.30 – 21.40

Plats: Skype

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

§ 277

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

§ 278

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 279

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

§ 280

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 281

Ekonomi
Översikt
Nico informerade om det ekonomiska läget. Sammanfattningsvis ser det bra ut och vi
ser ut att hålla budgeten i stort.

a,

b,

Uppföljning av rapporter av bidragsansökningar
Vi saknar fortfarande rapporter ifrån några föreningar som tidigare sökt och beviljats
bidrag till. Nico tar kontakt med dessa.
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c,

SM 2016
Cicci lyfte frågan om någon uppföljning lämnats av Piteå JJK som arrangerade SM
tidigare i år. Rapport ska lämnas till Sportrådet och styrelsen av arrangören.

d,

Rutiner vid bidragsansökningar
Styrelsen beslutade att inga ansökningar kommer att behandlas förrän det att korrekt
bidragsansökan inkommit med inbjudan och ansökningsmallen. Bidrag kommer att
betalas ut efter det att rapport lämnats till styrelsen.

e,

Bidragsansökan ”Internationellt läger 11/2-17”, Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji
Styrelsen beslutade att bidra lägret med max 5000: - efter inväntad budget och rapport.

§ 282
a,

b,

§ 283
a,

Sportrådet
JFL 2017
Cicci informerade JFL 1 i Herrljunga bytt datum till 18/3. Joakim förhör sig med Kenny
Friman om detta är det bästa datumet eftersom JVM går i Aten samma datum. Vi ser
ogärna att våra arrangemang krockar med större tävlingar eller andra förbundsevent.
JFL 2 kommer bli den 20/5 i Nybro.
SM 2017
Ingen ny information fanns från sportrådet.
Domarrådet
Domarträffar
Cicci informerade nästa domarträff planeras under Combat Camp i januari 2017.
Träffen är till för att höja kompetensen på våra svenska domare och under detta tillfälle
kommer fokus att ligga på newaza.
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§ 284

Landslaget
Isabelle informerade att det inte varit några aktiviteter i landslaget sedan senaste mötet.

§ 285

Föreningsrådet
Föreläsare Combat Camp
Dick informerade att det är klart med föreläsare till Combat Camp. Daniel Andersson
från Skåneidrotten kommer att hålla en föreläsning om Livslångt idrottande.
Jesper eftersökte en inbjudan till föreläsningen så vi kan gå ut med den så snart som
möjligt. Jesper tar över kontakten med Daniel A. eftersom Dick inte har möjlighet att
delta på Combat Camp.

a,

b.

Björn Hornwalls minnesläger
Dick kommer ta kontakt med Bertil Bergdahl efter helgerna gällande det planerade
lägret i Göteborg under våren 2017.

§ 286

Ungdomsrådet
Jesper informerade att Adam Billger har börjat titta på hur olika regelverk för barn och
ungdomar inom andra kampidrotter. Det finns vissa olikheter och Adam kommer att
sammanställa detta.

§ 287

Hall of Fame
Jesper tar kontakt med Henrik Schough för uppdatering av Hall of Fame på hemsidan

§ 288

Förtjänsttecken Kriterier
Jesper har skickat ut ett dokument gällande de kriterier som gäller för våra
förtjänsttecken.
Styrelsen beslutade att efter vissa justeringar godkänna förslaget. Informationen
kommer att läggas upp på hemsidan.
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§ 289

Information/Webb/Facebook
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande av Jesper.
Styrelsen beslutade att Henrik Schough får i uppdrag att göra vår hemsida mer levande
samt mer anpassa den till surfplattor/telefoner.
Jesper kontaktar Henrik.

§ 290

Internationellt
Jesper informerade att det inte hänt något på det internationella planet.

§ 291

SvJJF Konvent
Cicci informerade att Madelen Costa från SISU förhört sig gällande loka i Linköping. Cicci
har även fått en offert från Scandic Linköping City. Styrelsen tyckte förslaget var bra och
beslutade att lägga Konventet på Scandic City.
Cicci kommer att skicka ut ett förslag på inbjudan inom kort.

§ 292

Föreningar
Ansökan om medlemskap för Haruyama Aikijujutsu Budoklubb
SvJJF ser inga hinder att välkomna Haruyama Aikijujutsu Budoklubb att bli medlem i
SB&K, samt i SvJJF som underförbund, utan anser att idrotten som föreningen utövar
klassas som jujutsu.

§ 293

VM 2018
Jesper har varit i kontakt med Michael Kuntz som informerat att arbetet fortlöper.
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§ 294

Kontakt med föreningar
Dick informerade att de föreningar han varit i kontakt med varit mycket positiva till
konventet. Styrelsen fortsätter att kontakta föreningarna för att framför allt informera
om konventet i februari.

§ 295

Nästa möte
Nästa möte blir på Combat Camp den 7/1 under förmiddagen.

§ 296

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Isabelle Sarfati

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

