Protokoll Nr 9, §§ 159-182, 2015

Datum: 27/10 2015
Tid: 21.30–23.20
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot).
Roger Grimmer (Sportchef) under § 164.
Frånvarande: Jennie Brolin (ledamot)

§ 159

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

§ 160

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 161

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

§ 162

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 163

Ekonomi
Nico C. redovisade för ekonomin. Vi har haft en del planerade utgifter men har även
vissa inkomster att vänta från exempelvis landslaget som själva bidrar med vissa
kostnader inför VM i Bangkok.
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a,

b,

§ 164
a,

Bidragsansökningar:
Piteå Ju-jutsuklubb har ansökt om 2844: - för en banderoll som ska användas till SM.
Styrelsen beslöt att avslå ansökan med motivering med att vi själva jobbar med ett
liknande förslag som ska kunna användas vid olika arrangemang.
Gongkwon Kampsportsklubbar har ansökt om 5000: - för sin tävling den 7/11.
Styrelsen beslöt att bevilja ansökan om det finns utrymme i ekonomin.

Sportrådet
JFL Nico C. informerade att första deltävlingen i Nacka genomfördes den 24/10. Antal
tävlande ökar framför allt på barn- och ungdomssidan. Totalt hade tävlingen drygt 210
deltagare. Däremot fanns det tyvärr en del tekniska problem vilket bland annat
resulterade i förseningar i början av tävlingsdagen.
Resterande tävlingar i JFL säsong 2015-16 är i februari (Herrljunga), mars (Kumla), april
(Värnamo), maj (Dalby) samt i oktober 2016 i Nacka. Styrelsen är fortfarande inte nöjda
med uppdelningen av deltävlingarna under året. Frågan togs upp om vi kan flytta någon
av vårens tävlingar till hösten.

b,

SM 2015, uppföljning. Styrelsen inväntar fortfarande på den slutliga rapporten inklusive
utvärdering från Tobias Back. Nico tar åter en kontakt med Tobias B.

c,

SM 2016
Sportchef Roger Grimmer informerade om hur arbetet går med SM i Piteå 2016. Piteå
kommun liksom SVT är mycket proffsiga och allt ser bra ut inför tävlingen.
I dagsläget kommer Jujutsun att arrangeras lördagen den 30/1 på förmiddagen fram till
lunch. Vi kommer att få tävlingen delvis direktsänd i SVT1. Piteå JJK (som är
arrangörsklubb) och Örnsköldsviks KSF kommer att ställa upp med funktionärer.

§ 165
a,

Domarrådet
SM-status Ne waza
Cicci N. meddelade att en överklagan på beslutet har skickats in och den är mottagen av
SB&K.
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b,

Domarutbildningar
Cicci N. informerade att en A-kurs kommer att arrangeras i Dalby under Combat Camp
2-4/1 2016. Dessutom kommer Henrik Sandberg från JJIF att hålla en internationell kurs.
Vissa delar av dessa två utbildningar kommer att samköras.

§ 166

Landslaget
Isabelle S. informerade att det gemensamma landslagslägret är inställt på grund av höga
kostnader inför VM. I stället kommer varje disciplin att träffas vid mindre
sammankomster. Detta är inte optimalt men laget känner varandra väl sedan EM. Stora
delar av landslaget har varit i Tyskland på egen bekostnad och tränat med många av
världens bästa utövare.

§ 167

Information/Webb/Facebook
Jesper K. informerade att det kommer in nyheter från våra föreningar som läggs upp på
hemsidan samt Facebook. Jennie B. fortsätter med uppdateringar av informationen på
hemsidan.

§ 168

Ungdomsrådet
Sara H. har skrivit en informationstext som lagts ut på Ju-jutsu Kai:s ungdomssatsning
Future Challange-sida på Facebook. Texten kommer att läggas upp på vår hemsida med
ett par korrigeringar.
Sara H. informerade att den mailadress Ungdomsrådet fått nu fungerar.

§ 169

Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Jesper K. har skickat ut ett förslag till styrelsen på uppdelning av arbetsuppgifter inom
rådet. Isabelle S. har kommer att träffa Christer Ekman i frågan om att ingå som
sakkunnig i rådet.
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Jesper K. kontaktar Bertil Bergdahl gällande arbetet med det stiloberoende läger som
arrangeras efter Björn Hornwalls minne.

§ 170

Internationellt
Jesper K. informerade att det kommer att vara en extraordinär General Assembly i
Bangkok. Jesper K. kommer tillsammans med ytterligare en representant från SvJJF att
delta på mötet.

§ 171

Föreningar
Godkännande av ny idrott inom befintlig förening:
Jujutsu, styrelsen beslutar att bevilja den nya idrotten inom IFK Mariefreds Kampsport.

§ 172

Federationsmattorna
Emil Gustafsson har kontrollerat statusen på mattorna. Det är ett visst slitage men detta
är mest i kanterna. Däremot skulle det behövas viss reparation på några av de vagnar
mattorna förvars på.
Jesper K. kommer att lägga upp information på hemsidan om att mattorna finns
tillgängliga för våra föreningar.

§ 173

Hall of Fame
Jesper K. och Sara H. fortsätter att arbeta fram utformandet och kriterier gällande Hall
of Fame.

§ 174

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. har skickat en grundmall till ett företag gällande förtjänstmedaljerna. Hon
kommer dessutom inom kort att träffa företaget för att gå igenom detaljerna.

Protokoll Nr 9, §§ 159-182, 2015

§ 175

Prispallsbakgrund
Styrelsen diskuterade olika alternativ till prispallsbakgrund. Vi kommer att begära en
offert på en s.k. ”backdrop”.

§ 176

Ansökan om att arrangera ett större mästerskap
Nico C. kommer att kontakta Michael Kuntz gällande det anslag SvJJF fått för att kunna
söka arrangemanget.

§ 177

Revidering av stadgarna
Cicci N. informerade att våra nya stadgar enligt årsmötet 2015 har skickats in till SB&K.
Även det nya förslaget med redaktionella ändringar är inlämnat.
Styrelsen diskuterade även om vi ska komplettera det nya stadgeförslaget. Cicci N. och
Jesper K. kommer att se över detta och lägga fram ett förslag till styrelsen.

§ 178

Jujutsugymnasium
SvJJF kommer att få del av det råmaterial till den film som just nu är påbörjad. Vi kan
själva styra vad som kommer att finnas med på filmen.

§ 179

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. informerade att han fått ta del av ett mail som gått ut till några av SvJJF
medlemmar gällande fråga om förbundstillhörighet. Ett svar till samma medlemmar har
skickats ut.
Nico C. Inget att rapportera.
Cicci N. Inget att rapportera.
Isabelle S. informerade att hon och Hamid F. deltagit på en träff med Yvonne Lin från
Svenska Kung Fu & Wushuförbundet i syfte att öka samarbete mellan förbunden.
Hamid F. Inget att rapportera.
Sara H. Inget att rapportera.
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§ 180

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 181

Nästa möte
Nästa möte blir den 8/12 kl. 21.00 via Skype. Därefter planeras ett fysiskt möte under
någon av dagarna på Combat Camp i Dalby i 2-4/1 2016.

§ 182

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Isabelle Sarfati

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

