Protokoll Nr 6 §§ 120-141, 2016

Datum: 8/5 2016
Tid: 09.30 – 11.45
Plats: Scandic City Linköping
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Hamid Fazeli (ledamot), Dick Pettersson (ledamot), Isabelle Sarfati (ledamot), Jennie Brolin (ledamot
via Skype), Joakim Östan Riise (suppleant).
Frånvarande: Lars Karlsson (suppleant).

§ 120

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

§ 121

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 122

Val av justerare
Nico Christoforidis valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens
protokoll.

§ 123

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 124
a,

Ekonomi
Budget
Nico C. informerade att ekonomin ser bra ut mot vår budget.
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b,

Regler för att söka bidrag
Ett styrdokument hur man söker bidrag från SvJJF kommer att läggas upp på hemsidan.
Joakim ÖR tar fram ett förslag på formulär.

c,

Ansökan om lägerbidrag
Styrelsen beslutade att ge ett bidrag på 5000: -, enligt SvJJF:s kriterier till Kalmar BK och
Alingsås JJK för deras läger med ny inriktning.

d,

Revisionsberättelsen
Nico C. har gjort ytterligare förfrågningar gällande revisionsberättelsen från SB&K:s
Förbundsstämma. Det är den som är gällande även för underförbunden.
Styrelsen beslutade att även begära in en revisionsberättelse nästa år från revisorn som
valdes på SvJJF:s årsmöte 2016.

§ 125
a,

Sportrådet
JFL Uppföljning, fördelning av deltävlingarna samt eventuell indelning i regioner
Styrelsen önskar förslag från Sportrådet hur en indelning av regioner kan se ut.
Dessutom bör JFL:s hemsida omgående uppdateras. Styrelsen önskar besked gällande
tävlingen i Nacka under oktober.
Nico C. kontaktar Roger Grimmer gällande dessa ärenden.

b,

Kvalsystem till SM 2017
Lars Karlsson styrelsens representant mot Sportrådet har informerat om hur
kvalsystemet till SM 2017 ser ut. Styrelsen beslutade att godkänna systemet.

c,

SM 2017
Det har inkommit förslag på hur vi kan göra arrangemanget mer attraktivt. Sportrådet
kommer att arbeta fram ett förslag hur ett nytt format på hur SM ska arrangeras.
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§ 126
a,

b,

Domarrådet
Tävlingsreglemente 4.1
Det har inkommit en skrivelse till styrelsen gällande vissa synpunkter på vårt
tävlingsreglemente. Framför allt är det ett par punkter i de yngsta åldersklasserna.
Dessutom önskas en tydlighet av barns ålder vid anmälan till tävlingarna.
Cicci N. kontaktar Domarrådet gällande synpunkterna.
Snabbutbildning av sidodomare
Förslag har kommit på hur man kan snabbutbilda t.ex. tävlande till sidodomare. Tanken
är att när en tävlande tävlat klart för dagen går personen in och hjälper till som
sidodomare. Detta skulle kunna hjälpa arrangerande klubbar ekonomiskt.
Frågan skickas vidare till Domarrådet.

§ 126

Landslaget
Isabelle S. informerade att Fredrik Widgren (fight), Max Hederström (newaza) och Jennie
Brolin (fight) alla tog brons under Paris Open.
Dessutom deltog Theo Wik och Simon Sjödin (duo), Diana Kajic (newaza), Isabelle Vistam
(fight) och William Seth Wenzel (fight).
Daniel Norrgård Darelli deltog som domare.

§ 127

Föreningsrådet
Dick P. kontaktar möjligheten till att få en föreläsare till Combat Camp i januari 2017.
Tanken är att föreläsningen ska handla om ”Livslångt idrottande”. Dessutom vill
styrelsen gärna se en eller flera av våra egna idrottsprofiler berätta om sin resa inom
idrotten.
Dick P. har varit i kontakt med Bertil Bergdahl gällande lägret till minne av Björn
Hornwall. Ytterligare kontakt kommer att tas så vi får veta hur planeringen går.
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§ 128

Ungdomsrådet
Styrelsen har varit i kontakt med ett par personer som visat intresse att verka i
Ungdomsrådet.

§ 129

Information/Webb/Facebook
Jennie B. kommer att undersöka om man kan uppdatera temat på hemsidan. Styrelsen
önskar få en mer levande första sida med bilder och eventuellt filmer. Dessutom vill vi
göra sidan mer användarbar till surfplattor/telefoner.
Nico C. kontaktar Henrik Schough gällande dessa frågor.

§ 130

Regler för SvJJF:s budomatta
Styrelsen beslutade att godkänna reglerna för budomattan.
Nico C. kommer att undersöka ett kostnadsförslag på att få SvJJF:s logotype på 4 mattor
(4 m2).

§ 131

Hall of Fame
Jesper K. skickar ut ett uppdaterat dokument till styrelsen som därefter kommer att
läggas upp på hemsidan.

§ 132

Förtjänstmedaljer
Styrelsen beslutade att Cicci N. beställer medaljer samt pins till våra förtjänsttecken.
Dessutom kommer det att beställas nya medaljer som ska i första hand användas på SM.
Cicci N. kommer även att begära ett kostnadsförslag på en något mindre medalj som är
tänkt till JFL-tävlingarna.
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§ 133

Representationsregler
Styrelsen beslutade att fastställa SvJJF:s representationsregler. Dessa kommer att läggas
upp på hemsidan.

§ 134

Skrivregler
Styrelsen beslutade att fastställa SvJJF:s skrivregler efter ett par justeringar.
Dokumentet kommer att läggas upp på hemsidan.

§ 135

Utbildningar
Styrelsen har diskuterat olika möjligheter om att kunna delta på instruktörsutbildningar
oavsett stil. Detta skulle kunna gynna föreningarna att söka bidrag för sina kurser.
Förslaget innebär att man efter utbildning får ett kursintyg men ingen licens för
utbildningen i den ”andra” stilen.
Jesper K. undersöker möjligheterna för detta.

§ 136

Ansökan till Hall of Fame
Det har inkommit en ansökan till Hall of Fame.
Styrelsen har några frågor gällande ansökan, Jesper K. kontaktar personen som gjort
ansökan för ett förtydligande.

§ 137

Profilmatrial
Nico C. kontrollerar priser samt beställer en pikétröja/styrelsemedlem.
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§ 138

Seminarium/Konvent
En klubbledarträff planeras under hösten/vintern. Tanken är att representanter från
styrelsen och råden ska vara på plats. Dessutom önskar vi representanter från SISU.
Förslag på information om hur man söker bidrag, livslångt idrottande m.m.

§ 139

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 140

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 30 maj kl. 20.30.

§ 141

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________
Justerare Nico Christoforidis

________________________________
Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

