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- fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Ju-
jutsusektion 2000-03-05.

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

§ 23 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 21.15.

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

§ 25 Föregående protokoll
Protokoll nr 1 2000 godkändes och lades till handlingarna.

§ 26 Ekonomi
- Resultatet för det gångna verksamhetsåret diskuterades ingående.

Styrelsen konstaterar att huvuddelen av det negativa resultatet för
verksamhetsåret uppkommit under de första månaderna, innan
omorganisationen var genomfört i sin helhet. Resultatet hade också varit
bättre om sektionen fått disponera samtliga de medel som innehållits av
huvudstyrelsen under det gångna verksamhetsåret. Viss del av dessa
pengar kommer nu sektionen att få disponera under innevarande
verksamhetsår. Vid föregående verksamhetsårs ingång fanns också ett
betydande balanserat överskott från tidigare år, och även med det
gångna årets resultatmässiga förlust i beaktande är det fortfarande vid
verksamhetsårets slut ett balanserat överskott att gå in med till
innevarande verksamhetsår.

- Kassören skickar budgetförslag för år 2000 till styrelsen inom kort.

§ 27 Nya klubbar
Sektionen rekommenderar Apladalens Ju-jutsuklubb och Helsingborgs
Combatförening för inval i förbundet.

§ 28 Olika stilar
Styrelsen konstaterar att World Kobudo Federations nordiska Kick-off i
Helsingborg första helgen i februari fick ställas in p g a för få anmälda.

§ 29 Utbildningskonferens
Sekreteraren och kassören representerar sektionen på förbundets
utbildningskonferens den 18 mars på Bosön.
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§ 30 Rapport från HS
Bertil Bergdahl rapporterade från det senaste mötet i SBF:s huvudstyrelse.
Styrelsen diskuterade ingående de olika turer som förevarit på förbundsnivå
den senaste tiden. Främst den senaste informationen om att förbundets
röstlängd skulle ha otillbörligt ändrats, och vad huvudstyrelsen därefter
beslutat i ärendet. Sektionsordförandena kommer att skicka ett
pressmeddelande om att felet i röstlängden var känt innan Erik Åsbrinks
namn kommit på tal som ordförande för förbundet.

§ 31 Arbetsplan 2000
Sektionens arbetsplan för år 2000 godkändes.

§ 32 Tävlingssatsning i Skåne
Magdalena Sundqvist har talat med Patrik van Hengel i Skånes Budoförbund
om olika aktiviteter för att öka andelen tävlande från Skåne. Magdalena
kommer att skriva ett brev till Skåneklubbarna där de tillfrågas om synpunkter
samt kallas till ett möte den 2 april.

§ 33 Hemsidan
Hemsidan bör snarast kompletteras med blanketter som går att ladda hem
för klubbar och medlemmar, exempelvis ansökan om tävlingslicens, ansökan
om tävlingssanktion och en uppdaterad domarlista.

§ 34 Information till tävlanden
De tävlande kommer få information om att några landslagskaptener inte
utses förrän till hösten dels på SM och dels genom brev med Budo-info.

§ 35 JJIF:s kongress
JJIF:s årliga kongress hålls helgen före påsk. Vid nästa möte bestäms om
sektionen skall skicka 2 eller 3 delegater.

§ 36 Årsmöte i NJJF
Nordiska Ju-jutsuförbundet har årsmöte den 1 april. Anders Bergström
representerar sektionen på detta möte.

§ 37 Gota Open 2000
Växjö JJK har påbörjat planeringen för årets tävling. Sektionens medverkan
är önskvärt även detta år. Magdalena Sundqvist håller löpande kontakt med
klubben.

§ 38 Nästa möte
Nästa möte hålls den 24/3 på Hotell Central.
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§ 39 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 22.40.

Vid protokollet Justeras

Ola Johanson Magdalena Sundqvist


