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PROTOKOLL  Nr 10 2010  
      
      
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen den 
2010-11-02 kl. 21.00-22.15. 
 
Närvarande: 
Gunnar Hoffsten (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Emil Halvardsson 
(kassör), Isabelle Sarfati (ledamot), Helena Hugosson (ledamot). 
 
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 111 Val av justerare 
Isabelle valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 112 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 9 2010 genomgicks och godkändes.  
 
 
§ 113 Ekonomi 
Under dagen har vår kanslipersonal hämtat all bokföring hos RF. 
Mona och Magnus har jobbat hårt med att få alla handlingar med sig. 
Styrelsen är otroligt tacksamma över detta.  
Ekonomin känns stabil och är under kontroll i och med dagens handling. 
Elitidrottsstödet har kommit oss tillhanda. Detta stöd går oavkortat till 
landslaget. 
Dessutom kommer det att komma in ytterligare bidrag som är öronmärkta för 
Annika Lindström och Norma Jansson. Detta är ett utvecklingsbidrag från RF 
som är relativt nytt. Bidragen grundar sig på de resultat som de båda gjort. 
 2011 års bidrag har landslagsledningen utsett Fredrik Widgren och Sara 
Widgren till nästa års s.k. up commings. 
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§ 114 Svenska Jujutsuligan/Tävling 
Tyvärr har de två första tävlingarna i ligan ställts in. Dalafighten på grund av 
för få deltagare och Nybro Keiko på grund av ett missförstånd när det gäller 
bokning av hall. Detta är mycket beklagligt. Nästa tävling blir i Göteborg 
 
Malin Persson och Maria Eriksson har begärt ansökan för att arrangera ett 
läger. Målet med lägret är att visa upp och pusha för duon. Styrelsen bifaller 
detta. 
 
Till EC i Gent skickades en liten trupp, totalt sex tjejer och tre killar i kamp 
samt Malin och Maria i duon.  
Veronica Kumlin tog silver och Sara Widgren brons. 
 
 
§ 115 Tävling/Regler 
Under tävlingen i Gent dök det upp regler som inte alla tävlande visste om. 
Gunnar kontrollerar vad som gäller. De regler som just nu ligger uppe på 
IJJF:s hemsida är versionen från 23/1 2010.  
 
 
§ 116 Swedish Open 2011 
Gunnar tar kontakt med Emil Andersson gällande ett telefonmöte inom kort. 
 
 
§ 117 Graderingssystem  
Gunnar har varit kontakt med Niclas Sjöberg som tidigare höll i detta, Niclas 
ska maila de resterande uppgifter han fortfarande har. Gunnar kommer att 
prata med Johan Ingholt gällande översättningen som ska vara klar.  
Gunnar skickar materialet vidare till vår referensgrupp. 
 
 
§ 118 VM 2010 S:t Petersburg 
Följande trupp är uttaget till VM: Christian Karlsson -62, Alexander Ferm -69, 
Marcus Johansson -77, Norma Jansson -55, Sara Widgren -62 samt Veronica 
Kumlin -70. 
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§ 119 Öppet randoriläger 
Anders Bergström och Bertil Bergdahl kommer att arrangera ett randoriläger 
för alla stilar inom federationen. Styrelsen beslutade att ge förlustgaranti för 
lägret.  
 
 
§ 120 Domare 
Till VM i S:t Petersburg kommer Dan Andersson samt Niclas Sjöberg att åka 
som domare. 
 
 
§ 121 Nya klubbar 
Kristianstad Budokwai och Bellicus Kampsportsförening har sökt inträde i 
sektionen. Såvida inte distriktet har något att invända hälsar styrelsen dem 
varmt välkomna. 
 
 
§ 122 Nästa möte 
Nästa möte blir den 7/12 kl. 21.00 över telefon. 
 
 
§ 123 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Isabelle Sarfati 
 


