PROTOKOLL
-

Nr 3 2000
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fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion på Hotel Central i Stockholm 2000-03-24.

Närvarande:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr) och
Magdalena Sundqvist (kass).
§ 40 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 21.00.
§ 41 Val av justerare
Bertil Bergdahl valdes att justera dagens protokoll.
§ 42 Föregående protokoll
Protokoll nr 2 2000 godkändes och lades till handlingarna.
§ 43 Ekonomi
- Resultatet för det gångna verksamhetsåret samt budget för innevarande
år diskuterades.
- Beslöts att arvodera kassören ett dagsarvode för arbetet med bokslut.
- Beslöts att arvodera sekreteraren ett dagsarvode för arbetet med
verksamhetsberättelsen.
§ 44 Utbildningskonferens
Sekreteraren och kassören representerade sektionen på förbundets
utbildningskonferens den 18 mars på Bosön. Utbildningens struktur och
innehåll diskuterades övergripande på denna träff. En ny träff planeras till
augusti. Stilarna har inför den gångna träffen tillfrågats om utbildningsbehov.
Av till sektionen inkomna svar framgick att instruktörsutbildning helst bedrivs
inom respektive stil, men att annan övergripande utbildning är välkommet i
SBF:s regi. Detta framfördes vid träffen.
§ 45 Inför årsmötet
Inför morgondagens sektionsårsmöte har förre förbundskonsulenten Stig
Forsberg vidtalats att vara mötesordförande, samt Tony Hansson är vidtalad
att vara mötessekreterare.
§ 46 Rapport från HS
De senaste turerna på förbundsnivån diskuterades.
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§ 47 VM i Sports Ju-jitsu
VM i Sports Ju-jitsu kommer att arrangeras i Leeds i september, av samma
arrangörer som arrangerade VM i Ju-jutsu november 1999. Bertil Bergdahl
väckte frågan om att skicka en observatör till detta VM, för att i förlängningen
kanske inleda ett samarbete mellan International Sports Ju-jitsu Association
(ISJA) och Ju-jitsu International Federation (JJIF). Inget beslut fattades dock.
§ 48 JJIF:s kongress i Paris
Beslöts att skicka Hans Greger, Bertil Bergdahl och Lars Stålnacke som
delegater till JJIF:s kongress i Paris 15-16 april.
§ 49 Nästa möte
Kommande möten blir ett konstituerande
sektionsårsmötet, samt ett telefonmöte i maj.

styrelsemöte

§ 50 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 23.00.
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