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- fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Ju-
jutsusektion 2000-12-10.

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

§ 137 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 18.00.

§ 139 Val av justerare
Magdalena Sundqvist valdes att justera dagens protokoll.

§ 140 Föregående protokoll
Protokoll nr 9 2000 godkändes och lades till handlingarna.

§ 141 Ekonomi
Kassören rapporterade att ekonomin ligger i fas med budgeten. Ytterligare ett
centralt anslag om 150.000 kr kommer innan året är slut. Kassören vill också
ha in budgetförslag från de olika funktionsansvariga inför kommande
verksamhetsår.

§ 142 Nya klubbar
Sektionen rekommenderar följande klubbar för inval i förbundet:
- Bromölla Ju-jutsuklubb (Hoku Shin Ko Ryu)
- Hammarö Ju-jutsuklubb (Ju-jutsu Kai)
- Motala Sportkarateklubb, Ju-jutsusektion (Suginoha Ryu).

§ 143 Helsingborgs Combatförening
Efter en inkommen skrivelse om verksamheten i Helsingborgs Combat-
förening har en representant för Skånes Budoförbund ånyo besökt klubben.
Styrelsen har tagit del av rapporten, som inte föranleder någon ytterligare
åtgärd från sektionen.

§ 144 Rapport från HS
Bertil Bergdahl rapporterade från det senaste mötet med huvudstyrelsen. Bl
a rapporterades om förbundets 40-årsjubileum, ett internationellt
stimulansbidrag har sökts för svenskt deltagande i Europeiska Cupen, en
motion har inkommit till årsmötet om egen sektion för Wushu/Kung fu, Viking
Cronholm är månadens profil i Svensk Idrotts decembernummer, och kansliet
vill ha underlag för verksamhetsberättelsen senast den 31/1 2001.
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§ 145 Tävlingsträningsläger i Hudiskvall
Tävlingsträningslägret i Norrland kommer att arrangeras i Hudiksvall 10-11/2.
Cirka 75 deltagare krävs för att lägret skall gå ihop ekonomiskt. Budgeten
godkändes.

§ 146 Stjärnläger
Under 2001 kommer medlemmar i landslaget att instruera på speciella
tävlingsträningsläger vid två tillfällen, dels 28-29/4 och dels 30/9. Dessa läger
kommer att kallas Stjärnläger.

§ 147 Rapport från VM
Bertil Bergdahl rapporterade från Ju-jutsu VM i Köpenhamn. Det svenska
landslaget tog tre bronsmedaljer: Herrar –85 Ricard Carneborn, Damer –70
Anna Dimberg och Damer +70 Jennie Brolin. Styrelsen framför sina
gratulationer till medaljörerna. Styrelsen konstaterar också att det var många
svenska supporters på läktaren, vilket höjde stämningen i hallen på ett
trevligt sätt.

§ 148 Tävlingsutveckling
På grund av tidsbrist avsäger sig Magdalena Sundqvist uppdraget som
funktionsansvarig för tävlingsutveckling.

§ 149 Gota Open International 2001
Styrelsen diskuterade ett eventuellt namnbyte på Gota Open till Swedish
Open. Frågan bordlades. Styrelsen diskuterade också att under kommande
år låta all ekonomi runt tävlingen gå via sektionen. Magdalena Sundqvist
kontaktar Växjö JJK i frågan.

§ 150 Tävlingslicenser
Styrelsen beslutar om ett nytt system med tävlingslicenser fr o m 1/1 2001.
Det kommer inte att föras något centralt register över innehavare av licenser.
Klubbarna kommer att få köpa licenser av sektionen och sälja vidare till
tävlingsutövare. Bertil Bergdahl får i uppdrag att skriva ett brev till Budo-info
och hemsidan.

§ 151 Planering av VM-resa
Bertil Bergdahl har ansökt om och beviljas två planeringsdagar för arbetet
inför VM i Köpenhamn. Bertil Bergdahl deltog inte i detta beslut.

§ 152 Nästa möte
Den 21/1 kl 19.00 hålls ett telefonmöte.
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§ 153 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.50.

Vid protokollet Justeras

Ola Johanson Magdalena Sundqvist


