
PROTOKOLL  Nr 3 2009     Sid 1 (3) 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2009-03-01 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande) 
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare) och 
Cicci Nyström (ledamot) 
 
 
 
§ 24 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 25 Val av justerare  
Emil valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 26 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 2/2009 genomgicks och godkändes.  
 
§ 27 Ekonomi 
Budgeten för 2009 fastslogs. I övrigt har det ännu inte hänt så mycket under 
året. 
 
§ 28 Tävling 
Ett mycket lyckat landslagsläger hölls i Nybro den 28/2 – 1/3. Lägret 
gästades av Margaret ”Magga” Aase från det norska landslaget. 
 
Linda Lindström kommer från och med nu att fungera som assisterande 
landslagscoach i kamp. Assisterande coach för juniorlandslaget blir Mia 
Widgren. 
 
X-Fight hölls i Gävle den 21/2 och ca 30 deltagare ställde upp. Det var ett 
mycket välorganiserat arrangemang. 
 
Nordic Cup kommer att hållas i Nacka den 28/3. 



 
Sid 2 (3) 

 
 
§ 29 JJEU 
Styrelsen beslutade att stödja Gunnar Hoffstens kandidatur till posten som 
ledamot i Ju-jitsu European Union. JJEUʼs General Assembly kommer att 
hållas i samband med EM den 29/5 i Podgorica, Montenegro. 
 
§ 30 Björn Hornwalls minnesfond 
Emil Gustafsson och SB&Kʼs ordförande Daniel Petersson har diskuterat 
fondens framtid och hur den ska fungera. Ett förslag kommer att presenteras 
efter förbundsstäman den 21/3. 
 
§ 31 SB&K omorganisation 
Förbundets omorganisation diskuterades. Styrelsen konstaterade att det är 
mycket svåra beslut vi står inför och beslutade att återkalla den motion som 
lämnats till stämman. 
 
§ 32 Aktivitetsplan 2009 
Aktivitetsplanen för 2009 genomgicks och godkändes. Planen bifogas detta 
protokoll. 
 
§ 33 Nästa möte 
Nästa möte blir i Stockholm den 21/3 i samband med sektionsårsmötet och 
förbundsstämman. 
 
§ 34 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Emil Gustafsson 
 
 
  


