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PROTOKOLL  Nr 3 2011  
      
      
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen den 
2011-03-01 kl. 21.15-22.45. 
 
Närvarande: 
Gunnar Hoffsten (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati 
(ledamot), Mathias Forsberg (ledamot), Jonas Roos (suppleant), Dan 
Andersson (valberedning, närvarande till och med § 22) 
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
Ordförande i valberedningen Dan Andersson informerade om valberedningens 
arbete inför årsmötet. 
 
 
§ 21 Val av justerare 
Helena valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 22 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 2 2011 genomgicks och godkändes.  
 
 
§ 23 Ekonomi 
Vi har fått en erinran från vår revisor Thomas Hajas på S&F Nordica gällande 
vår ekonomi. Det saknas en del verifieringar från 2010 års början. Detta har 
bland annat sin förklaring till att vi inte hade tillgång till vår bokföring under 
första halvan av året. Gunnar kommer under morgondagen att gå igenom all 
ekonomi med vår tidigare ordförande. De brister som nu finns ska åtgärdas 
innan årsmötet den 26/3 2010. 
Allt material har skickats åter till kansliet och detta kommer att matas in hos 
RF Ekonomi.    
 
§ 24 Svenska Jujutsuligan/Tävling 
X-fight i Gävle den 19/2 hade ca 100 deltagare både barn och vuxna. Positivt 
med högt deltagarantal samt att nybörjarna visade bra kvalitet. Nästa tävling 
är Nordic Cup den 26/3 och Nordic Junior den 27/3.    
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§ 25 SM 2011 
Malmö JJK har meddelat att de inte kan arrangera SM 2011. Förslag att 
senarelägga SM diskuterades. Detta är positivt med tanke på att Jujutsligan 
har sin sista deltävling i slutet på maj och då får man en mer naturlig 
avslutning på säsongen. Dessutom diskuterades att SM ska gå under SM-
veckan i juli månad i Halmstad. Detta skulle dessutom innebära större 
nationell uppmärksamhet till vår idrott. Nackdelen är att vi inte har någon klubb 
som är intresserade att arrangera tävlingen i Halmstad. 
Intresse har kommit in från två klubbar att arrangera SM.  
 
 
§ 26 EM/VM 
EM arrangeras i Maribor Slovenien den 4-5 juni. Dagen innan kommer en 
kongress att hållas. Gunnar kommer att delta på denna.  
Dessutom kommer VM att från och med i år arrangeras varje år. Årets VM 
kommer att hållas i Columbia i oktober. 
 
 
§ 27 Graderingssystem  
Gunnar har endast fått två ex. på holländska. Det engelska kompendiet ska 
vara tryckt nu i mars. Vi kommer att inom kort presentera boken.  
 
 
§ 28 Landslaget 
Michael Kuntz har haft ett möte med en person att ta över kamplandslaget. 
Personen i fråga är intresserad och väntar endast besked från sin 
arbetsgivare. Vi hoppas allt är klart under denna veckan. 
 
 
§ 29 Tävlingsreglemente 
En ny översättning av tävlingsreglementet är under bearbetning. Det har 
sedan den senaste versionen gjorts en del regeländringar i det internationella 
reglementet som vi nu får med. Regelverket kommer att innehålla med en 
arrangörsdel och en tävlingsdel.   
 
§ 30 Domare 
Zige Malmgren från NKC och Peter Wallin från Gävle JJK blev i Gävle 
godkända C-domare. Helena Ekman från Nacka JJK blev godkänd A-domare.  
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§ 31 Mattförvaring samt mattvagnar 
Styrelsen beslutade att mattorna även i fortsättningen ska vara förvarade i 
Nybro. Dessutom beslutades att vi ska beställa tre stycken mattvagnar á 
4000: -. Gunnar ordnar med beställningen. 
 
 
§ 31 Årsmötet 
Cicci har pratat med Mona som har bokat lokal för årsmötet den 26/3 kl.10.00 
på Sheraton i Stockholm. Hon ordnar alla handlingar så som kallelse osv. 
Rösträkningen kommer att vara mellan kl. 09.30-10.00.  
 
 
§ 32 Nästa möte 
Nästa möte blir vid årsmötet den 26/3. 
 
 
§ 33 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Helena Hugosson 


