Protokoll Nr 2 §§ 22-41, 2017

Datum: 30/1 2017
Tid: 20.30 - 21.45

Plats: Skype

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

§ 22

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

§ 23

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 24

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

§ 25

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 26
a,

b,

Ekonomi
Översikt
Nico ej närvarande.
Uppföljning av rapporter av bidragsansökningar
Bordlades till nästa möte.
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c,

SM 2016
Rapport från SM 2016 inväntas från Piteå JJK.

d,

Ansök gällande bidrag för ”Vårläger 25/3-17” Markaryds Ju-jutsuklubb
Styrelsen beslutade att bidra lägret med 5000: - efter inlämnad rapport.

§ 27
a,

b,

§ 28
a,

§ 29

Sportrådet
JFL 2017
Det har framkommit önskemål om att federationen ska stå för läkare vid JFL-tävlingar.
Styrelsen ser ingen möjlighet med den organisationen som finns nu att vara ansvarig för
det. Styrelsen anser det fritt för Sportrådet, om de finner det av intresse, att undersöka
möjligheterna för ett sådant åtagande.
SM 2017
Jesper informerade att han varit i kontakt med Roger Grimmer gällande SM. Det har
varit svårt att få hjälp av organisationen kring SM-veckan. Bland annat kan detta bero på
att Söderhamn är en ort i minsta laget för att stå för denna typ av arrangemang.
Det saknas även i dagsläget en expertkommentator att bistå produktionen.

Domarrådet
Domarträffar
En domarträff kommer att erbjudas i Umeå. Emil Gustafsson kommer att hålla i träffen.
Träffarna genomförs för att höja kompetensen på våra domare.
Under West-fight tävlingen i Herrljunga fick dessutom de C-domare som dömde bra
praktik som matt- och bordsdomare samt feedback under tävlingen av Jonas Elfving.

Landslaget
Isabelle informerade att Paul Persson avgått som coach för Newaza-landslaget på grund
av tidsbrist.
Styrelsen tackar Paul för en mycket inspirerande och framgångsrik tid som coach.
Paul har varit en förebild och ett föredöme för SvJJF under sin tid som coach.
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Michael Kuntz arbetar med att tillsätta platsen.
Isabelle informerade att det kommer att skickas en stor trupp (12 tävlande och fyra
coacher) till JVM i Aten.
I februari kommer Isabelle att arrangera ett läger för Duon. Några Duo-par kommer även
kommer att delta på ett läger i Österrike.
Joakim Vistam kommer att ha ett uppladdningsläger inför JVM.
Nästa stora seniortävling blir Paris Open 29-30/4.

§ 30
a,

Föreningsrådet
Björn Hornwalls minnesläger
Jesper informerade att Ola Johanson meddelat via mail att man jobbar med en
instruktör inför lägret i vår, instruktören kommer troligen att presenteras inom kort.

§ 31

Ungdomsrådet
Jesper informerade att Adam Billger lämnat in en verksamhetsplan vad han vill att
ungdomsrådet ska arbeta med under 2017.

§ 32

Hall of Fame
Sidan kommer att uppdateras inom kort av Jesper.

§ 33

Förtjänsttecken Kriterier
Kriterierna för förtjänsttecknen är godkända per capsulam och upplagda på
Federationens hemsida.

§ 34

Information/Webb/Facebook
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande av Jesper.
Nico har varit i kontakt med Henrik Schough gällande hemsidans utformning.
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§ 35

Internationellt
Rob Haans har inkommit med en förfrågan gällande bidrag till JJEUs tekniska möte i
Slovenien den 10/3-17.
Jesper har efterfrågat en budget för detta och i väntan på denna avvaktar styrelsen med
beslut i frågan. Styrelsen är i grunden positiva till förslaget.

§ 36

SvJJF Konvent
Styrelsen beslutar att genomföra Konventet även vid ett lågt deltagarantal.
Cicci informerade att SISU kommer att stå för kostnaden på föreläsningen ”Livslångt
idrottande – från triangel till rektangel”.
Jesper kommer att skicka ut den nya inbjudan som SISU arbetet fram till våra föreningar.
Styrelsen ser vikten av att våra olika råd kommer att vara representerade.

§ 37
a,

b,

Föreningar
Inträde/Utträde
Inga ansökningar fanns att behandla.
Antal medlemmar
SB&K har kommit ut med en rapport om antal medlemmar inom de olika
underförbunden. Jujutsun har det senaste året ökat med ca 500 medlemmar.

§ 38

VM 2018
Inget nytt att rapportera, arbetet pågår enligt planerna.

§ 39

Årsmöte
Jesper kommer att lägga upp årsmöteshandlingar på hemsidan löpande.
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§ 40

Nästa möte
Nästa möte blir i Linköping i samband med vårt Konvent.

§ 41

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Joakim Östan Riise

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

