Protokoll Nr 7 §§ 142-161, 2016

Datum: 30/5 2016
Tid: 20.40 – 22.40
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Hamid Fazeli (ledamot, till och med § 152), Isabelle Sarfati (ledamot), Jennie Brolin (ledamot), Joakim
Östan Riise (suppleant).
Frånvarande: Dick Pettersson (ledamot), Lars Karlsson (suppleant).

§ 142

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

§ 143

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 144

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

§ 145

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 146
a,

Ekonomi
Budget
Nico C. gick igenom resultat fram till 2016-04-30. Nico C. informerade bland annat att de
extra anslaget till ungdomsverksamhet har inkommit.
Ekonomin ser över lag bra ut. Vi väntar in ytterligare landslagsstöd, Isabelle S. kontaktar
Michael Kuntz för att förhöra sig när detta förväntas komma.
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b,

Ansökan om lägerbidrag till Nacka JJK
Styrelsen beslutar att bevilja Nacka JJK 10 000: -.

c,

Ansökan om lägerbidrag till Carlskrona JJK Fuji
Styrelsen beslutar att bevilja Carlskrona JJK Fuji 5000: -.

§ 147
a,

b,

§ 148
a,

Sportrådet
JFL Uppföljning, fördelning av deltävlingarna samt eventuell indelning i regioner
Nico C. har varit i kontakt med Nacka JJK gällande JFL 4 i Nacka. Tävlingen kommer att bli
av enligt arrangören.
JFL:s hemsida har till viss del uppdaterats men det saknas fortfarande vissa resultat.
JFL 4 i Dalby blev tyvärr inställd.
SM 2017
Nico C. återkopplar med Sportrådet gällande formatet på SM 2017.

Domarrådet
Tävlingsreglemente 4.1
Cicci N. har kontaktat Domarrådet gällande synpunkterna som inkommit på vårt
reglemente. Domarrådet kommer i samarbete med Sportrådet återkomma i ärendet.

b,

Snabbutbildning av sidodomare
Cicci N. informerade att detta koncept tidigare provats tyvärr utan lyckat resultat.
Styrelsen önskar att det ska finnas en möjlighet för snabbutbildning om intresse finns.

c,

Tävlingsseminarium med regeldiskussioner osv.
Cicci N. kontaktar Emil Gustafsson från Domarrådet samt Roger Grimmer från
Sportrådet om ett lämpligt datum för ett seminarium.
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§ 149

Landslaget
Isabelle S. informerade att Förbundskapten Michael Kuntz önskar en egen hemsida till
landslaget. Detta skulle kunna gynna landslaget ekonomisk för att exempelvis lättare
exponera sponsorer osv.
Det har påbörjats ett samarbete med det franska landslaget och kommer troligtvis att ha
ett gemensamt läger i september.
Isabelle S. har haft ett landslagsläger i Växjö för Duo-laget. Dessutom har Rob Haans haft
ett läger i Nacka för fight-laget.
Nästa stora tävling är EOC i Gent. Denna tävling bekostas av landslagsspelarna själva.

§ 150

Föreningsrådet
Jesper K. tar kontakt med Dick angående föreläsare på Combat Camp.
Jesper K. kontaktar i samråd med Dick P. Bertil Bergdahl gällande Björn Hornwalls
minnesläger.

§ 151

Ungdomsrådet
Jesper K. informerade att Adam Billger har tackat ja till att ingå i Ungdomsrådet. Adam
kommer att ta fram ett förslag gällande Ungdomsrådets verksamhet.
Ytterligare personer har visat intresse för rådet. Jesper K. och Hamid F. kommer att
kontakta dessa för mer information.

§ 152

Hall of Fame
Riktlinjerna för Hall of Fame är uppdaterade och enhälligt fastställda av styrelsen.

§ 153

Förtjänstmedaljer samt SvJJF medaljer
Cicci N. har besökt NÖJAB i Kalmar. Nya korrektur på medaljer samt pins kommer inom
kort att skickas ut.
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§ 154

Information/Webb/Facebook
Jennie B. har bland annat uppdaterat information på hemsidan. Dessutom har Jennie
lagt till en direktlänk till Sportrådets egen sida, samt förenklat hemsidans format.
Uppdateringar av nyheter sker löpande av Jesper K.

§ 155

Utbildningar
Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 156

Profilmatrial
Nico C. har varit i kontakt med SBI. De kommer att återkomma med ett prisförslag på
pikétröja.

§ 157

Internationellt
Jesper K. kommer att representera SvJJF på JJEU:s kongress i Gent under EOC. Jesper
kommer då även att fortsätta arbetet med att få VM till Sverige 2018.

§ 158

Föreningar
Inga ansökningar har inkommit.

§ 159

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. har efter styrelsemötet i Linköping skickat ut ett flertal dokument till styrelsen.
Jesper saknar viss återkoppling på dessa.
Cicci N. lyfte frågan om att kontakta föreningar som vi vanligtvis inte har så mycket
kontakt med i SvJJF. Cicci tar fram en kontaktlista mot föreningarna.
Joakim ÖR. Informerade att han haft problem med sin mail. Nu ska denna vara i ordning.
Övriga inget att rapportera.
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§ 160

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 27/6 kl. 20.30.

§ 161

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Isabelle Sarfati

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

