PROTOKOLL

Nr 3 2003
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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2003-03-12
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg (ledamot)
Frånvarande:
Dan Andersson (vice ordförande)

§ 23 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 24 Val av justerare
Emil Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 25 Föregående protokoll
Protokoll nr 2/2003 godkändes och lades till handlingarna.
§ 26 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
§ 27 Rapporter
Emil redogjorde för det senaste FS-mötet.
Niclas och Emil rapporterade från landslagen inför SM samt inför ett
kommande Tävlingsträningsläger under våren.
§ 28 Uppföljing av arbetsplanen
Styrelsen arbetar vidare med samarbetet mellan de olika stilarna, bl.a. hölls
ett informellt möte under Nordic Cup med anledning av samarbete vad gäller
tävlingar, regler mm. Sektionen kommer att kalla till ett formellt möte senare
under året.
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§ 29 Tävling
Emil rapporterade från förberedelserna inför SM i Nybro i april.
Styrelsen beslutade att köpa in en våg för invägning vid tävlingar. Vågen
kostar 6500:Gunnar uppdrogs tillskriva Stockholms Budoförbund angående
domararvoden och sanktioner. Detta med anledning av Stockholms-DM
2002. Tävlingen saknade sanktion och några domaravgifter har inte
inkommit till domarkommittén.
Styrelsen beslutade införa de tidigare föreslagna klassindelningarna för
tävlingar i ju-jutsu. Se bilaga.
§ 30 Nästa möte
Nästa möte blir ett konsituerande möte den 22/3 i samband med sektionens
årsmöte.
§ 31 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Emil Gustafsson

Bilaga 1

Klassindelningar Ju-jutsu enligt SBF:s ju-jutsusektion
Kamptävling
Vuxna
Nybörjare (Klass 2)
Tävlande graderad mellan 6:e och 3:e kyu (vitt tom grönt bälte) får tävla i denna
klass obegränsat antal gånger. Tävlande med 4:e kyu och högre (blått och högre)
räknas som nybörjare maximalt tre tävlingar.
Elit (Klass 1)
I denna klass får man deltaga från 6:e kyu och uppåt (men idé är att man bör ha
grönt bälte eller mer). Har en tävlande valt att tävla i Elitklass är det dock inte
möjligt att gå tillbaka till Nybörjarklass igen.
Ungdomar
Ungdomar tävlar i en klass där ingen indelning sker efter bälte, utan endast i
gällande viktklasser.

