PROTOKOLL

Nr 3 2002
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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2002-07-01
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg
(ledamot)
§ 37 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat
§ 38 Val av justerare
Dan Andersson valdes att justera dagens protokoll
§ 39 Föregående protokoll
Protokoll nr 12/2001-2002 samt nr 2/2002 godkändes och lades till
handlingarna.
§ 40 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
§ 41 Arvoden i Ju-jutsusektionen
Styrelsen beslutade att följande arvoden skall gälla i sektionen:
Dagsarvode:
Halvdag
Domararvode

750:375:500:- (varav 200:- går till sektionen)

§ 42 Funktionärer i Ju-jutsusektionen
Styrelsen beslutade att utse Camilla Johansson, Värnamo, till ny
tävlingssamordnare.
Posten som PR-ansvarig är fortfarande vakant.
§ 43 Arbetsbeskrivningar, arbetsordning och infoflöde i styrelsen
Emil arbetar vidare med arbetsbeskrivningarna till nästa möte.
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§ 44 Nya klubbar
Styrelsen konstaterade att det ofta tar väldigt lång tid för nya klubbar att bli
invalda. Styrelsen beslutade att undersöka om det går att finna en form för
snabbare handläggning.
§ 45 Tävling
Dan rapporterade från European Cup i Paris där han var domare.
Emil, som var närvarande som delegat från Sverige på EJJUs kongress,
blixtinkallades p.g.a. domarbrist som domare på dispens.
Internationella domarkommittén har rangordnat de internationella domarna
och Dan rankas där på en hedrande andraplats.
Styrelsen beslutade att skicka ett decimerat lag till VM i Uruguay. Emil
uppdrogs att kontakta Johan Blomdahl angående ifall de tävlande är
beredda att betala en del av kostnaden själva. Bertil Bergdahl deltar som
internationell representant.
Den 18-21/7 arrangeras ett landslagsläger i sektionens regi i Jönköping.
Sektionen beslutade att inte stödja det på IJJFs kongress föreslagna nya
tävlingssystemet.
Niclas rapporterade att arbetet med Swedish Open går som planerat.
Styrelsen beslutade att seedning skall ske efter de internationella reglerna.
§ 46 Hemsidan
Hemsidan fungerar bra. Landslagssidan är snart klar och kommer att läggas
ut inom kort. Där kommer tävlingsresultat mm att publiceras.
§ 47 Övrigt
Styrelsen beslutade att i möjligaste mån hålla ett telefonmöte 1:a onsdagen i
varje månad.
§ 48 Nästa möte
Nästa möte blir i Jönköping den 27/7.

Sid 3 (3)
§ 49 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Dan Andersson

Bilaga 1

Telefonmöte i Domargruppen den 6/4-2002.
Vi beslutade att ändra domararvodena eftersom domarna inte har någon specifik
post i SBF Ju-jutsusektions budget för utbildning och göra det lättare för arrangörer
vid tävlingar.
Från dagens datum blir domararvodena följande:
500 kr för alla domare, ingen diffrentierad taxa efter vilken domarlicens
vederbörande har.
300 kr går direkt till domaren och 200 kr till SBF Ju-jutsusektion där dessa pengar
öronmärks för domarutbildning.
Dan Andersson
Emil Gustavsson
Niclas Sjöberg

