PROTOKOLL
-

Nr 1 2001

Sid 1 (2)

fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion 2001-01-21.

Deltagare:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr),
Magdalena Sundqvist (kass) och Irene Brändström.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 19.00.
§ 2 Val av justerare
Bertil Bergdahl valdes att justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll nr 10 2000 godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Budget 2001
Kassören rapporterade att de kostnadsställen som använts skall ses över
och förändras till verksamhetsåret 2001. Alla funktionsansvariga har inte
inkommit med sina budgetförslag än, varför frågan om budget för 2001 i
övrigt bordlades till kommande möte
§ 5 Rapport från HS
Bertil Bergdahl rapporterade från huvudstyrelsens decembermöte. Förslaget
till gemensam utbildningsplan är ute på remiss, och sektionen har beviljats
15.000 kr för satsning på Swedish Open under 2001. Nästa möte med HS
hålls den 26/1.
§ 6 Swedish Open
Styrelsen beslutade att byta namn på tävlingen Gota Open International till
Swedish Open, för att ytterligare lyfta fram tävlingens status som den största
i norra Europa. Magdalena Sundqvist för löpande diskussioner med Växjö
JJK angående årets arrangemang.
§ 7 Verksamhetsberättelse 2000
Sekreteraren redogjorde för arbetet med verksamhetsberättelsen för 2000.
§ 8 Kommittérepresentanter
Huvudstyrelsen har beslutat att tillsätta två centrala kommittéer med
deltagare från de olika sektionerna. De två kommittéerna är Kommittén för
funktionshindrade, och Jämställdhetskommittén. Styrelsen föreslår Jessica
Åkerman, Umeå BK, som representant i kommittén för funktionshindrade,
och Barbro Bergdahl, Högdalens BK, som repr. i jämställdhetskommittén.
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§ 9 Årsmöte 2001
Ordföranden fick i uppdrag att boka årsmöteslokal. Ordföranden fick också i
uppdrag att kontakta sammankallanden i valberedningen angående
ordförande och sekreterare för mötet. Sekreteraren fick i uppdrag att
kontakta kansliet angående de handlingar som skall skickas ut till klubbarna
inför årsmötet. Styrelsen konstaterar att en motion har inkommit från Boo
Sportklubb till sektionsårsmötet. Styrelsens besvarar motionen vid
kommande möte. Några andra motioner eller förslag föreligger inte.
§ 10 Läger över stilgränserna
Ola Johanson rapporterade att ett brev har gått ut till representanter för de i
sektionen ingående stilarna. Stilarna ombeds att inkomma med önskemål om
datum för ett läger över stilgränserna under 2001.
§ 11 Utbyte av länkar på hemsidan
Budo & Fitness har inkommit med en förfrågan om utbyte av länkar med
reklam för företagets hemsida på sektionens hemsida och vice versa. Efter
diskussion beslutar styrelsen att tacka nej till erbjudandet, mot bakgrund av
att SBI Budosport AB sponsrar landslaget.
§ 12 Nästa möte
Den 12/2 kl 19.30 hålls ett telefonmöte där även de funktionsansvariga skall
inbjudas att deltaga. Under en viss del av möte skall även en representant för
valberedningen deltaga.
§ 13 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 21.00.
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