Protokoll Nr 9 §§ 184-192, 2016

Datum: 1/8 2016
Tid: 21.30 – 22.00

Plats: Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Hamid Fazeli (ledamot), Lars
Karlsson (suppleant, ersätter Isabelle Sarfati, närvarande till och med §190) Joakim Östan Riise
(suppleant, ersätter Nico Christoforidis)
Frånvarande: Nico Christoforidis (kassör), Isabelle Sarfati (ledamot), Dick Pettersson (ledamot),
Jennie Brolin (ledamot).

§ 184

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

§ 185

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 186

Val av justerare
Hamid Fazeli valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 187

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.
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§ 188
a,

b,

§ 189
a,

Ekonomi
Ansökan om bidrag för gemensam resa till German Open.
Jesper K. informerade att det är 22 anmälda till bussresan och information om resan
kommer att läggas upp på SvJJF:s hemsida.
Ansökan om bidrag ”Öppet barn- & ungdomsläger i Skåne”.
SvJJF:s styrelse beslutar att bevilja 5000: - i bidrag till Budo Höör IF:s läger.

Sportrådet
Sportrådet
Lars K. informerade att Sportrådet haft mycket kontakt under senaste tiden och arbetar
bland annat fram en projekt- och målbild som ska gälla för Sportrådet.

b,

SM 2017
Roger Grimmer är ansvarig för SM 2017 i Söderhamn. Örnsköldsvik Kampsportsförening
kommer stå som arrangerande klubb.
Ett möte med SVT Sport kommer att hållas i augusti för att diskutera format på tävlingen
och övriga detaljer.
Inför SM 2018 kommer ett nytt kvalsystem arbetas fram.

c,

JFL
Lars Karlsson och Karl Dahlgren har huvudansvaret för JFL.
JFL 5 blir i Nacka den 8/10 och därefter JFL 6 i Örnsköldsvik den 26 november.
Inför säsongen 2017 kommer Sportrådet att gå ut med en förfrågan vilka föreningar som
är intresserade av att arrangera en deltävling i JFL. Målet är att få fyra bra tävlingar
fördelade på vår/höst samt söder/norr.
Dessutom ska man hjälpa de föreningar som önskar arrangera tävlingar som ligger under
JFL.
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§ 190

Föreningar
Ansökan om medlemskap för Nyköpings Ju-jutsu Kai
SvJJF ser inga hinder för Nyköpings Ju-jutsu Kai att bli medlem i SB&K samt i SvJJF som
underförbund. SvJJF anser att idrotten som föreningen utövar klassas som jujutsu.

§ 191

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 29/8 kl. 20.30.

§ 192

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Hamid Fazeli

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

