PROTOKOLL

Nr 1 2005

Sid 1 (3)

Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo- och Kampsportsförbundets
Ju-jutsusektion 2005-02-27 på Hotell Saltsjöbaden
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg (ledamot)
Adjungerade:
Martin Ingholt och Mathias Forsberg (§ 4)
Frånvarande:
Gunnar Hoffsten (sekreterare)
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av sekreterare
Niclas Sjöberg valdes till mötessekreterare.
§ 3 Val av justerare
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 12/2004 bordlades till nästa möte.
§ 4 Ekonomi
Petra redovisade ekonomin.
Styrelsens förslag på budget inför 2005 genomgicks.
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§ 5 Landslaget
Mathias Forsberg berättade vad som åstadkommits under de två år han
varit landslagscoach för kamplaget. Han förklarade samtidigt att han avgår
som coach för landslaget. Styrelsen tycker det är tråkigt och önskar Mathias
lycka till i fortsättningen. Mathias inbjöds till årsmötet där han kommer att bli
ordentligt avtackad.
På grund av den uppkomna situationen gick frågan till assisterande
landslagscoach Martin Ingholt om han kan tänka sig att ta över som
landslagscoach för kamplaget. Martin tackade ja under förutsättning att han
får hjälp bland annat med administrationen av laget. Styrelsen påpekade att
man vill ha en landslagsledning som tänker satsa ordentligt fram till VM
2008.
Landslagsledningens sammansättning diskuterades.
Styrelsen kommer hjälpa landslagsledningen enligt nedan:
Gunnar Hoffsten kommer att hjälpa till med informationsutskick och
hemsideinformation.
Petra Fluor ska hjälpa till med anmälningarna till de internationella tävlingar
som landslagscoacherna väljer.
På hemsidan skall tävlingsinformation publiceras.
En ny assisterande tränare diskuterades och ett antal namn kom upp som
styrelsen kommer gå vidare med.
Styrelsen beslutade att ta fram en buss till Danish Open som alla kan åka
med.
§ 6 Årsmötet
Alla dokument till årsmötet kommer snarast att läggas ut på hemsidan.
Ett förslag till verksamhetsberättelse fastställdes.
§ 7 Tävling
En tävling om logotype för VM 2008 ska läggas ut på sektionens hemsida.
Emil tar hand om utformningen.
Våra scoreboards börjar bli gamla, det är aktuellt att investera i nya.
Emil uppdrogs finna en arrangör för Swedish Open 2005.
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§ 8 Internationellt
Niclas uppdrogs ta kontakt med Eugene Domagata och Mario den Edel
angående hur man internationellt löser problemet med att alla slutar på lika
poäng när man tävlar alla mot alla i kamptävlingar.
§ 9 Nya klubbar
Wernamo Ju-jutsuklubb och JFK Mariefred Kempo har ansökt om inträde i
sektionen. Såvida respektive distrikt inte har något att invända hälsar
styrelsen dem hjärtligt välkomna.
§ 10 Videokamera
Emil uppdrogs inhandla en videokamera till sektionen enligt tidigare beslut.
Kameran får kosta max 6000:§ 11 Nästa möte
Nästa möte blir ett konstituerande möte efter årsmötet den 12/3-05
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Niclas Sjöberg

____________________
Petra Fluor

