
 
 
 
PROTOKOLL  Nr 4 2010   
    Sid 1 (3) 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen  
2010-04-12 kl. 21.00-22.45. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),  
Cicci Nyström (sekreterare), Emil Halvardsson (kassör), Michael Kuntz 
(ledamot), Matthias Forsberg, (ledamot), Helena Hugosson (ledamot), Isabelle 
Sarfati (suppleant) och Jonas Roos (suppleant). 
 
 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 35 Val av justerare  
Matthias valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 36 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 3 2010 genomgicks och godkändes.  
 
 
§ 37 Ekonomi 
Emil H. har mejlat Daniel Norrgård och begärt in resterande prispengar 
gällande Svenska jujutsuligan från CSI. Emil H. kommer att kontrollera hur 
mycket som finns kvar i potten.   
Det nya bokförningsprogrammet kommer i veckan. 
Allt är klart med Swedbank med nya kort och övriga handlingar.  
Elitstöd kommer att sökas för landslaget. Detta sköter Emil G. och Emil H. 
Federationen gör en framställan till SB&K att omgående få sköta sin 
ekonomihantering samt att alla federationens medel förs över till vårat konto i 
Swedbank. 
 
 
§ 38 Svenska Jujutsuligan/Tävling 
Nordic Cup i Nacka genomfördes den 27/3. Tävlingen lockade ca 80 deltagare 
från främst Sverige men även Norge och Danmark hade flera tävlande.  
På söndagen den 28/3 var det Junior Nordic Cup med ca 80 deltagare från 
Sverige och Danmark. Dessutom var SVT och gjorde ett reportage för Lilla 
Sportspegeln som sändes den 12/4.  
 



 
Sid 2 (3) 

 
 
SM för juniorer och seniorer genomfördes den 10/4 i Sollentuna. Tävlingen var 
bra genomförd med bra matcher och ett bra arrangemang.  
 
Nästa tävling är Calmar Cup den 8 maj. Detta är första tävlingen att samla 
poäng till nästa års SM. Dessutom är det näst sista tävlingen i Jujutsuligan 
2010.  
 
Gunnar kontaktar Daniel Petersson gällande översättning av de nya reglerna.  
 
Matthias berättade om Ju-jutsu Kais tävlingssystem. Vi behöver fler tävlande i 
Sverige och här kan det finnas stora möjligheter att få in flera framför allt 
duopar men också kamp-tävlande. Emil föreslog att Matthias, Michael och 
Isabelle träffas för att diskutera hur vi ska lyckas flera tävlande från dessa led. 
  
Diskussion fördes om vad som ska göras gällande marknadsförningen för 
Svenska Jujutsuligan 2010/2011. Alla uppmanas att tänka på detta till nästa 
möte. 
 
Barnligan till nästa år är i planering. I dagsläget har förfrågan gått ut till fem 
olika arrangörer. Michael jobbar vidare med detta. 
 
Priser som ska delas ut till dem som är med i Hall of Fame, beställs av Emil G. 
Priser till Svenska Cupen ska göras. Det beslutades att beställa graverade 
glastallrikar. Även detta ordnar Emil G.  
 
 
§ 39 Swedish Open 2011 
Cicci kontaktar Petra gällande kontakten med Malmö JJK. 
 
 
§ 40 Graderingssystem  
Emil G. har pratat med Johan Ingholt som planerar att ha det första utkastet 
klart till nästa styrelsemöte.  
 
 
§ 41 Ju-jutsugymnasium  
Gunilla Petersson från kommunen och Emil G. kommer tillsammans med en 
representant från Åkrahällskolan i Nybro att ha ett möte den 21/4.  
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§ 42 Internationellt 
Den internationella domarkommittén vill behålla Bertil Bergdahl som 
sekreterare. Bertil har pratat med Gunnar gällande detta. Bertil vill stanna kvar 
såvida han får stöd från Federationen. Gunnar tar kontakt med Bertil och 
berättar att vi ser positivt på detta. Styrelsen önskar däremot veta hur mycket 
detta handlar om ekonomiskt. Beslut kommer att tas på nästa möte. 
 
Gunnar kommer att åka till JEM i Wien och JJEU:s kongress.  
 
 
§ 43 Domare 
Under Nordic Cup blev Jonas Elfving och Daniel Lind, båda Umeå Budoklubb 
och Kristoffer Sundström, SKIFT uppgraderade till A-licens. 
Dario Lopez Kästen blev godkänd C-domare.  
En domarträff kommer att vara i Nybro den 9/5.  
 
§ 44 Arbetsbeskrivning 
Till nästa möte ska styrelsen arbeta fram en arbetsbeskrivning vad var och en 
av posterna i styrelsen ska göra. 
 
 
§ 45 Nästa möte 
Nästa möte blir den 3/5 kl. 21.00 och därefter kommer ytterligare ett 
telefonmöte att vara den 7/6 kl. 21.00. Nästa möte blir ett fysiskt den 4/7 kl. 
10.00 i Nybro. 
 
 
§ 46 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Mathias Forsberg 


