Protokoll Nr 4 §§ 73 - 96, 2016

Datum: 28/3 2016
Tid: 21.15 – 22.45
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot),
Hamid Fazeli (ledamot), Dick Pettersson (ledamot), Joakim Östan Riise (suppleant).
Frånvarande: Nico Christoforidis (kassör), Jennie Brolin (ledamot), Lars Karlsson (suppleant).

§ 73

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

§ 74

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 75

Val av justerare
Dick P. valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 76

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 77

Ekonomi
Nico C. ej närvarande. Cicci N. informerade från SB&Ks årsstämma att revisorerna
muntligt avgett sin revisionsberättelse. Vi har begärt att få revisionsberättelsen skriftligt
till oss så den kan läggas upp på hemsidan och skickas via mail enligt SB&ks kontaktlista.

§ 78

Sportrådet
Styrelsen beslutade att ge Roger Grimmer fortsatt förtroende som ansvarig för
sportrådet. Representant från styrelsen utses vid nästa styrelsemöte.
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a,

JFL Nästa deltävling JFL 3 blir i Nybro den 23-24/4 därefter JFL 4 i Dalby den 21/5.
Flera tävlingar har tyvärr ställts in den senaste tiden. Styrelsen ställer sig frågan om de
har några gemensamma förklaringar.

b,

Vagn till tävlingsmaterial (datorer, roll-ups, prispall osv.)
En vagn är införskaffad och kommer att skickas till federationens arrangemang, så som
JFL:s deltävlingar osv. Eventuella kostnader i frakten bekostas av federationen.

c,

Kvalsystem till SM 2017
Ett nytt poängsystem gällande kval till SM 2017 har lagts upp av sportrådet på
hemsidan. Styrelsen har några frågor gällande poängsystemet, Joakim ÖR. kontaktar
sportrådet gällande frågorna.

§ 79

Domarrådet
Styrelsen beslutade att ge Emil Gustafsson fortsatt förtroende som ansvarig för
domarrådet och Cicci N. som representant från styrelsen.
Cicci N. informerade att det kommer att åka svenska domare till Danish Open den 28/5.
Till EOC i Gent åker Cicci N. och Janet Smedberg som domare.

§ 80

Landslaget
Styrelsen beslutade att ge Michael Kuntz fortsatt förtroende som Förbundskapten och
Isabelle S. som representant från styrelsen.
Isabelle S. informerade från JVM i Madrid att det nya duo paret (Simon Sjödin och Theo
Wik) presterade bra, har god potential och slutade på en 7:e plats. Övriga deltagare
Isabelle Vistam hamnade på 7:e plats och William Seth Wenzel tog brons.
Jesper K. önskar mer information vilka deltagare som åker på internationella tävlingar
utöver mästerskapen. Syftet är att kunna lägga upp mer information på hemsidan och
Facebook.
Ett större antal svenskar kommer att resa till Paris Open i slutet av april. Detta bekostas
inte av SvJJF.
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§ 81

Ungdomsrådet
Sara Holm kommer att finnas kvar i rådet som bollplank. Jesper K. och Hamid F. kommer
att kontakta ytterligare personer om förfrågan att ingå i rådet.

§ 82

Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Styrelsen beslutade att utse Dick P. som representant från styrelsen. Dick P. kommer
tillsammans med Hamid F. att tillsammans jobba med rådet.
Dick P. kommer att kontakta Bertil Bergdahl gällande lägret till minne av Björn Hornwall.

§ 83

Information/Webb/Facebook
Jesper K. och Jennie B. kommer även i fortsättningen vara ansvariga för våra
informationskanaler.

§ 84

Föreningar
Godkännande av nya föreningar:
Styrelsen beslutar att bevilja följande föreningar inträde i Svenska Jujutsfederationen:
Vingåkers Jiu-Jitsu Club
MSD Skåne Självförsvar
Styrelsen hälsar föreningarna och dess medlemmar välkomna.

§ 85

Internationellt
Jesper K. informerade att under den senaste General Assembly som hölls i Madrid, togs
inte vår ansökan till VM 2018 upp eftersom man endast hann med att behandla JJIF:s
nya stadgar. Michael Kuntz har informerat Jesper K. att vi dock fått ett muntligt ja att
arrangera VM 2018. SvJJF kräver ett skriftligt avtal gällande arrangemanget.

§ 86

Hall of Fame
Jesper K. kommer att slutföra arbetet han och Sara Holm påbörjade.

§ 87

Meritgraderingar
Jesper K. kommer att skicka ut förslaget på remiss till styrelsen.
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§ 88

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. är mycket missnöjd med hur företaget behandlat vår förfrågan gällande pins
och förtjänsttecken. Cicci N. ska förhöra sig med ett företag i Kalmar som SvJJF tidigare
nyttjat. De har dessutom gjort ett förslag på nya medaljer till ex. SM. Cicci N. skickar ut
förslaget till övriga i styrelsen.

§ 89

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

§ 90

Revidering av stadgarna
Cicci N. väntar in årsmötesprotokollet från justerarna och därefter kommer hon att
uppdatera stadgarna efter årsmötets beslut.

§ 91

Seminarium
Det har inkommit förfrågan om ett seminarium/framtidskonferens inom SvJJF. Styrelsen
tycker idén är bra och ska jobba mot detta. Målet blir att göra ett event under
hösten/vintern.

§ 92

SvJJF Årsmöte 2016
Under årsmötet i Linköping påtalade Johan Pettersson att den nya styrelsen skulle se
över ett förslag om att ge reseersättning för föreningarna som deltog på årsmötet
eftersom detta var lagt en annan helg än SB&K:s stämma i Stockholm.
Styrelsen beslutade att avslå Johan Petterssons förslag.

§ 93

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. Informerade att han arbetat på ett förslag på en ny organisationsplan och
organisationsföreskrifter. Dessa kommer att skickas ut till övriga i styrelsen.
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Jesper K. kommer att lägga ut mer information om kurstillfällen på hemsidan samt
Facebook gällande SB&K:s träningsutbildningar.
Cicci N. Inget att rapportera.
Isabelle S. Inget att rapportera
Hamid F. Inget att rapportera.
Dick P. Kommer att försöka sätta sig in i verksamheten.
Joakim ÖR. Jobbar även han på att sätta sig in i federationens verksamhet.
§ 94

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 95

Nästa möte
Nästa möte blir i via Skype den 25/4 kl. 20.30. Ett fysiskt möte planeras under våren,
Jesper K. kommer att ge förslag på datum via mail.

§ 96

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Dick Pettersson

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

