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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2007-12-03 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
Frånvarande: 
Petra Fluor (kassör) 
 
 
§ 99 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 100 Val av justerare  
Dan valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 101 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 9/2007 genomgicks och godkändes.  
 
§ 102 Ekonomi 
Bordlades till nästa möte då kassören ej var närvarande vid mötet. 
 
§103 Rapporter 
Emil rapporterade från det senaste FS-mötet. 
 
Niclas rapporterade om arbetet med storlägret 17-18 maj i Jönköping. 
 
Emil och Gunnar rapporterade från mötet med Judo Bond Nederland i 
Amsterdam. JBN representerades på mötet av Mario den Edel, Tom 
Kempkens och Nico van Dijk. Nico kommer bl. a. att hjälpa till med 
ackreditering, lottning, invägning och matchordning under VM. Gunnar och 
Emil fick också tillgång till hela projektplanen för VM 2006.  
Styrelsen beslutade att köpa in det tävlings- och scoreboardsystem som 
Nico tagit fram.  
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§ 103 Rapprter (forts.) 
Emil rapporterade om ett prospekt från Ju-jutsu Event Sweden som kan ta 
på sig arbetet med sponsringen av VM 2008. Bl. a. Kommer man att ta fram 
ett VM-magasin och ha nätverksträffar för sponsorerna under 
tävlingsdagarna. Ett TV-kontrakt finns också i planerna. Beslut om att 
engagera Ju-jutsu Event Sweden bordlades till nästa möte.  
 
§ 104 Landslaget 
Johan och Martin Ingholt deltog på en stor kampsportsgala i Moskva, 
Ryssland den 30 november dit de blivit inbjudna. Johan förlorade dock 
galans enda ju-jutsumatch mot Igor Rudnev med 13 – 5. 
 
Tyvärr åkte ingen från Landslaget till St. Petersburg Open den 17-18 
november. 
 
§ 105 Domarkommittén 
Domarkommittén hade möte i Nybro den 17 november. Ett antal domare och 
tävlingsarrangörer deltog. Mötet beslutade att slopa 100-lappen per domare 
som tävlingsarrangörerna fått betala till domarkommittén.  
 
Mikael Bengtsson, Varbergs KF, utsågs på mötet till ordförande i 
Elitseriegruppen.  
 
En officiell tävlingskalender är under utarbetande och kommer att 
presenteras inom kort. 
 
§ 106 SM 2008 
Styrelsen beslutade låta Wernamo JJK arrangera SM även 2008. 
Tävlingsledare är Nico Christoforidis.  
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§ 107 Hemsidan 
Sektionens webmaster Henke Johnsson kommer att lämna över de löpande 
uppdateringarna av hemsidan från och med årsskiftet. Henke kommer 
fortsatt att sköta den tekniska biten av hemsidan. Gunnar och Henke 
kommer att ha ett möte om detta inom kort. 
 
§ 108 Nya klubbar 
Två nya klubbar, Klubben Brasa Tyresö och Kött FC Jiu-jitsusällskap, har 
sökt inträde i sektionen. Såvida övriga instanser inte har något att invända 
hälsar styrelsen dem välkomna i sektionen. 
 
§ 109 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 18/12 
 
§ 110 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Dan Andersson 


