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- fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Budoförbundets Ju-
jutsusektion i Orminge 2000-01-14.

Närvarande:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr),
Magdalena Sundqvist (kass) och Irene Brändström.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 18.30

§ 2 Val av justerare
Irene Brändström valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll
Protokoll nr 8 1998/1999 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi
- Resultatuppföljning mot budget gjordes för tid t o m 1999-11-30.
- Budgetförslag för år 2000 upprättas av kassören snarast.
- Attesterade verifikat gicks igenom och godkändes.

§ 5 Nya klubbar
Trelleborgs Bujutsuklubb och Trelleborgs Jiujitsuklubb har beviljats
medlemskap i förbundet.

§ 6 Olika stilar
- Kurt Durewall har av Svenska Jiujitsuförbundet graderats till 10 Dan i

Jiujitsu. Sektionen har uppvaktat med telegram, vilket Durewall framfört
ett tack för.

- Sekreteraren och kassören kommer att deltaga på World Kobudo
Federations nordiska Kick-off i Helsingborg första helgen i februari.

- Sektionen har som mål att närvara vid tävlingar med Ju-jutsuanknytning,
även om det inte tävlas efter de regler som är sektionens officiella.

§ 7 Rapport från HS
Bertil Bergdahl rapporterade från det senaste mötet i SBF:s huvudstyrelse.

§ 8 Försäkringar
Irene Brändström samordnar frågan om försäkringar vid övergång mellan
olika RF-förbund och frågan om Ju-jutsuklubbar i Gymnastikförbundet med
förbundets konsulent Javier Escalante.
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§ 9 Rapport från SBF:s Utbildningskonferens
Rapporten är utdelad till styrelsen tidigare. Irene Brändström skickar brev till
de olika stilrepresentanterna för att inventera vilket behov som finns av olika
utbildningar i förbundets regi.

§ 10 Rapport från EM 1999
Bertil Bergdahl rapporterade från Europamästerskapen i Ju-jutsu i Leeds.
Anna Dimberg och Christer Öqvist tog guldmedalj, medan Jennie Brolin och
Pernilla Gunnarsson tog silvermedalj. Styrelsen framför sina varma
gratulationer.

§ 11 Förbundskaptener 2000
Då sektionens ekonomi inte medger någon landslagsverksamhet under det
första halvåret 2000, kommer landslagskaptener inte att utses förrän till
sommaren.

§ 12 Inför årsmötet 2000
Sektionens årsmöte skall hållas i Stockholm den 25/3. Ordföranden kontaktar
kansliet angående de handlingar som skall tillsändas klubbarna före mötet,
samt bokar en årsmöteslokal.

§ 13 Arbetsplan 2000
Sekreteraren uppdaterar sektionens arbetsplan för 2000.

§ 14 Verksamhetsberättelse 1998/1999
Sekreteraren skickar verksamhetsberättelsen till styrelsen för godkännande,
samt därefter till förbundets kansli för samordnad tryckning.

§ 15 RF:s utredning om ”Nya kampsporter”
Ordföranden kopierar materialet och distribuerar till styrelsen.

§ 16 Barntävlingar
Styrelsen konstaterar att frågan om Partävlingar för barn med officiell status
inom sektionen bör avgöras av ett årsmöte.

§ 17 Motion till årsmötet
Lidingö JJK har inlämnat en motion till sektionens årsmöte angående
medelstilldelning för tävlingsverksamhet. Styrelsen anser inte att det är
möjligt att utbetala medel till de olika stilorganisationerna eftersom det är
klubbarna som är medlemmar i sektionen. Det finns för innevarande
budgetår heller inga medel att avsätta för extraanslag till tävlingsverksamhet
med hänsyn till den ansträngda ekonomin.
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§ 18 Öppet KM
Nybro Ju-jutsu Ryu har inkommit med ett svar på styrelsens brev angående
den tävling som avhölls i Nybro 990912 utan sanktion. Förklaringen är inte
tillfredställande. Styrelsen konstaterar att tävlingen inte genomförts enligt
gällande regler. Ett klubbmästerskap kan inte vara öppet för deltagare från
andra klubbar.

§ 19 Förfrågan från Kalmar Budoklubb
Kalmar Budoklubb har inkommit med en förfrågan om ekonomiskt stöd för
resa och arvode till instruktörer i samband med ett kommande
tävlingsträningsläger. Efter diskussion kom styrelsen fram till att dylika bidrag
ej skall utgå från sektionen. Klubben har dock möjlighet att söka bidrag på
annat håll, exempelvis via Budodistriktsförbundet.

§ 20 Tävlingslicenser
Styrelsen diskuterade olika förslag för att underlätta för de som vill börja att
tävla i Ju-jutsu. Att behöva lösa tävlingslicens redan vid första tävlingen har
upplevts som ett hinder. De resurser som tillförs sektionen genom
tävlingslicenserna är dock nödvändiga för att kunna bedriva en bra
tävlingsverksamhet, vid sidan av de kontrollmöjligheter som finns genom
licenskravet. Styrelsen beslutade att man skall kunna deltaga på en tävling
utan att betala för en tävlingslicens. Kontroll kommer att ske genom att
tävlingsarrangören skickar in deltagarlistor före och efter tävlingen till
sektionens tävlingsansvarige. På dessa skall anges vilka som har licens
respektive vilka som är förstagångstävlande.

§ 21 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte, och det skall avhållas före kommande
årsmöte.

§ 22 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 00.10.

Vid protokollet Justeras

Ola Johanson Irene Brändström


