Protokoll Nr 8 §§ 162-183, 2016

Datum: 4/7 2016
Tid: 20.30 – 22.25

Plats: Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Hamid Fazeli (ledamot, till och med § 180), Isabelle Sarfati (ledamot), Dick Pettersson (ledamot),
Jennie Brolin (ledamot från § 175).
Frånvarande: Lars Karlsson (suppleant) Joakim Östan Riise (suppleant).

§ 162

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

§ 163

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 164

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

§ 165

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 166

Ekonomi
Budget
Nico C. gick igenom resultat fram till 2016-05-31. Nico C. informerade det inriktade
landlagsstöd vi väntat på har kommit. Ekonomin ser bättre ut än på länge.

a,

b,

Ansökan om bidrag för gemensam resa till German Open.
Styrelsen beslutar att bevilja 500: -/deltagare eller 20 000: - som ett maxbelopp.

c,

Regler för bidrag, ansökningsmall
Bordlades till nästa möte.
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§ 167
a,

b,

§ 168
a,

§ 169

Sportrådet
JFL Uppföljning, fördelning av deltävlingarna samt eventuell indelning i regioner
Lars K. har tidigare informerat att han samt Karl D. har haft ett möte i SportR över Skype.
Tyvärr kunde inte Roger G. delta på detta möte.
SM 2017
Arrangemanget kommer att gå i Söderhamn. Jesper K. kontaktar Roger G. gällande SM
2017.

Domarrådet
Tävlingsseminarium med regeldiskussioner osv.
Cicci N. informerade att det kommer bli en träff för alla intresserade i Ljungby den 20/8.
Tid samt övrig information kommer att läggas upp på hemsidan. Emil Gustafsson från
Domarrådet kommer inom kort skicka information till Jesper K.

b,

Utbildning
Daniel Darelli Norrgård har fått sin licens uppgraderad till Cont. A av JJIF.

c,

EOC Gent
Janet Smedberg samt Cicci Nyström representerade Sverige under tävlingen i Belgien.

Landslaget
Isabelle S. informerade att det blev två medaljer under EOC i Gent. Fredrik Widgren tog
guld (fight) och Diana Kajic Halldén tog silver (newaza).
Det kommer att bli ett landslagsläger för fight och newaza i Frankrike med det franska
landslaget. Duo-laget fortsätter sitt samarbete med Österrike.
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§ 170
a,
b.

Föreningsrådet
Föreläsare Combat Camp
Dick P. kontaktar föreläsaren direkt för att förhöra sig om vilka villkor som gäller.
Björn Hornwalls minnesläger
Dick P. har inte fått några svar från Bertil Bergdahl gällande lägret. Dick P. kommer att
fortsätta med arbetet kring lägret. Bland annat kommer Ola Johanson att kontaktas i
frågan.

§ 171

Ungdomsrådet
Jesper K. informerade att Adam Billger har arbetat fram ett dokument gällande det
arbetet ungdomsrådet ska kunna jobba med.

§ 172

Hall of Fame
Ansökan till Hall of Fame
Styrelsen beslutade att avslå den inkomna ansökan till Hall of Fame.

§ 173

Förtjänstmedaljer samt SvJJF medaljer
Cicci N. kommer att beställa förtjänstmedaljer samt pins enligt styrelsens beslut.

§ 174

Tillstånd för regelverk Combat Mix Do Budo samt Pro Combat Mix Do Budo
Hamid F. informerade styrelsen om de förändringar som gjorts i reglementet.
Styrelsen beslutade därefter att även fortsättningsvis administrera regelverket till
Kampsportsdelegationen.
Hamid F. deltog ej i beslutet.
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§ 175

Information/Webb/Facebook
Landslaget kommer att administrera en egen hemsida. SvJJF kommer att länka direkt till
den sidan gällande information om landslaget.
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande.

§ 176

Utbildningar
SvJJF arbetar vidare med samarbetet av SB&K:s egna utbildningar.

§ 177

Profilmatrial
Bordläggs till nästa möte.

§ 178

Internationellt
Jesper K. och Cicci N. deltog på JJEU:s kongress i Gent under EOC. Jesper informerade att
Robert Perc, Slovenien valdes till ny ordförande i förbundet. Rick Frowyn, Nederländerna
valdes till generalsekreterare, Michael Korn, Tyskland är kassör samt vice ordförande,
Philippe Merlin, Frankrike och Dana Mortelmans, Rumänien valdes in som nya
ledamöter. Sverige stod bakom alla valen.
Då den nya styrelsen anses av JJIF:s styrelse som konservativ valdes Igor Lanzoni, Italien
in i JJIF:s styrelse enligt JJIF:s nya stadgar. I. Lanzoni kandiderade mot Robert Perc till
ordförandeposten i JJEU:s styrelse.
JJEU stödjer officiellt Sveriges ansökan att få VM 2018. Jesper fick besked att det
saknades ett dokument gällande Sveriges ansökan till VM 2018. Detta har nu Jesper
skickat in.
Till JJIF:s GA i Hanoi, Vietnam kommer Michael Kuntz samt Emil Gustafsson att åka.
Styrelsen beslutade att Michael K. kommer att få SvJJF:s fullmakt till mötet.
Styrelsen beslutade även att bekosta Michaels flygbiljett till Vietnam.
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§ 179

Seminarium/Konvent
Cicci N. kommer i samarbete med Hamid F. och Isabelle S. arbeta fram ett förslag på vad
det tänkta seminariet/konventet ska innehålla.

§ 180

Föreningar
Inga ansökningar har inkommit.

§ 181

Budomatta med logotype
Bordläggs till nästa möte.

§ 182

Övriga frågor
Inga frågor fanns att behandla.

§ 183

Nästa möte
Nästa möte blir ett kortare möte via Skype den 1/8 kl. 20.30. Nästa ordinarie möte blir
via Skype den 29/8 kl. 20.30.

§ 183

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Dick Pettersson

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

