Protokoll Nr 3, §§ 49-72, 2016

Datum: 29/2 2016
Tid: 20.40 – 22.20
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör)
(till och med § 58), Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Jennie Brolin (ledamot).
Frånvarande: Hamid Fazeli (ledamot).

§ 49

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

§ 50

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 51

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

§ 52

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 53

Ekonomi
Nico C. redovisade ett preliminärt bokslut för 2015. Vi kommer att ha ett visst överskott
med oss in i 2016. Dessa medel är dock riktade mot vår VM-ansökan 2018.
Budgeten sågs över efter att SvJJF fått ytterligare medel från SB&K. Posterna
Ungdomsrådet, Internationell verksamhet, Stiloberoende verksamhet samt
Administration höjdes.
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§ 54
a,

b,

Sportrådet
JFL JFL 2 i Herrljunga som arrangerades den 13/2 genomfördes på ett mycket bra sätt.
Nästa deltävling JFL 3 blir i Nybro den 23-24/4 därefter JFL 4 i Dalby den 21/5.
SM 2017 SM-veckan vinter kommer att arrangeras i Söderhamn. Styrelsen är positiva till
att jujutsun ska vara med.

§ 55

Domarrådet
Cicci N. informerade att det kommer att det arrangerats en newaza-domarutbildning i
Umeå den 20-21/2. Cicci kommer att begära in en rapport från Emil Gustafsson att lägga
upp på hemsidan. Alla som gick kursen blev godkända.

§ 56

Landslaget
Isabelle S informerade att hon tillsammans med ett duopar kommer att resa till Wien för
att inleda ett samarbete med Österrikes landslag.
Den 27/3 arrangerades ett öppet landslagsläger i Nacka med ca 30 deltagare.
Ytterligare ett landslagsläger är inplanerat i Dalby 21-22/5.

§ 57

Information/Webb/Facebook
Jesper K. efterlyser mer information från vår verksamhet att lägga upp på hemsidan.
Jennie B. har fått information för att kunna uppdatera bland annat Ungdomsrådet och
Domarrådets sidor.

§ 58

Ungdomsrådet
Sara H. informerade att Tobias Back tackat nej att vara delaktig i Ungdomsrådet på
grund av tidsbrist. Ett ungdomsläger planeras och i samband med det ett seminarium för
ungdomstränare.
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§ 59

Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Jesper K. har inte fått in någon ytterligare information gällande lägret till Björn
Hornwalls minne. Lägret kommer att arrangeras under hösten.

§ 60

Föreningar
Godkännande av ny förening:
Styrelsen beslutar att bevilja den nya föreningen Idrottsföreningen Ju-jutsu Kai Västerås
inträde i Svenska Jujutsufederationen. Styrelsen hälsar föreningen och dess medlemmar
välkomna.

§ 61

Internationellt
Jesper K. informerade det kommer att vara val både inom JJIF och JJEU under året.

§ 62

Hall of Fame
Den struktur för Hall of Fame som arbetats fram av Jesper K. och Sara H. kommer att
publiceras på hemsidan inom kort. Sidan kommer att kompletteras med ytterligare
information.

§ 63

Meritgraderingar
Jesper K. har fått in feedback gällande meritgraderingar inom SvJJF. Ett par korrigeringar
kommer att göras och därefter går förslaget åter ut på remiss till styrelsen.

§ 64

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. har trots flera telefonkontakter inte fått in någon ytterligare information
gällande förslag på medaljer/pins. Vi anser att ett förslag bör inkomma senast till
årsmötet.
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§ 65

Ansökan om att arrangera VM 2018
Michael Kuntz kommer att presentera vår ansökan till VM 2018 under JVM i Madrid.

§ 66

Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum på Scandic Frimurarhotellet i Linköping söndagen den
13 mars kl. 11.00.
Handlingarna ligger uppe på hemsidan, däremot är det problem att öppna dessa via
framför allt surfplattor och smartphones. Jesper K. kommer att göra ett extra utskick till
föreningarna med denna information samt bifoga fullmakt till årsmötet.

§ 67

Medaljer
SvJJF har ett antal medaljer på lager i Kalmar. Sista beställningen gjordes till SM 2016.
Däremot är nu i stort sett guldmedaljerna slut och vi kommer att behöva beställa fler.
Cicci N. kommer att undersöka om det finns möjlighet att göra en korrigering på
befintligt verktyg alternativt få ett kostnadsförslag på ett nytt verktyg till nya medaljer.

§ 68

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. Informerade att Jujutsun har flera nomineringar till årets Kampsportsgala.
Detta visar att vi att våra framgångar under 2015 gett Jujutsun ett stort erkännande.
Cicci N. Inget att rapportera.
Isabelle S. Inget att rapportera
Jennie B. Inget att rapportera.
Sara H. Inget att rapportera.
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§ 69

Regelverket för Combat Mix Do Budo
Länsstyrelsen fann inget att anmärka på för Federationens egenkontroll av regelverket
för Combat Mix Do Budo. De är mycket nöjda med egenkontrollen som Hamid Fazeli har
varit ansvarig för.

§ 70

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 71

Nästa möte
Nästa möte blir i samband med årsmötet i Linköping den 13/3 2016.

§ 72

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Isabelle Sarfati

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

