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PROTOKOLL  Nr 2 2011  
      
      
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen den 
2011-02-01 kl. 21.30-22.30. 
 
Närvarande: 
Gunnar Hoffsten (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati 
(ledamot), Helena Hugosson (ledamot) Mathias Forsberg (ledamot). 
 
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
 
 
§ 10 Val av justerare 
Isabelle valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 11 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 1 2011 genomgicks och godkändes.  
 
 
§ 12 Ekonomi 
Vi avvaktar en rapport från kansliet gällande läget i vår ekonomi. 
 
 
§ 13 Svenska Jujutsuligan/Tävling 
Barntävlingen i Värnamo den 15/1 var lyckad med ca 35 deltagare. Även 
Göteborg Open den 29/1 gick bra med ca 70 deltagare, både vuxen- och 
barntävling. 
Nästa tävling blir X-fight i Gävle den 19/2.   
 
 
§ 14 Swedish Open 2011/SM 
Gunnar har försökt kontakta Malmö JJK men tyvärr utan resultat. Nu måste vi 
ha ett besked huruvida de är intresserade eller inte. Vi behöver ett besked i 
veckan. 
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§ 15 Graderingssystem  
Det har inte kommit några exemplar ännu. Gunnar har skickat en påminnelse. 
 
 
§ 16 Landslaget 
Michael Kuntz kommer att ha ett möte med en intresserad person som 
eventuellt kommer att ta över kamplandslaget. 
 
 
§ 17 Ju-jutsugymnasiet 
Ett förslag har kommit från Gunilla Pettersson på Nybro kommun gällande 
gymnasiet. De har fått veta att de inte kan räkna med inackorderingstillägg. 
Därför undrar de om det inte är bättre att skjuta på starten ett år för att kunna 
förbereda sig ordentligt. 
Styrelsen beslöt att skjuta på starten till nästa läsår 2012/2013. 
 
 
§ 18 Domare 
Michael har meddelat att det blir en domarkurs i Gävle med två deltagare.  
 
 
§ 19 Årsmötet 
Cicci kontaktar Mona gällande vad som gäller inför årsmötet. 
 
 
§ 19 Nästa möte 
Nästa möte blir den 22/2 kl. 21.15. 
 
 
§ 20 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Isabelle Sarfati 


