
Sv. ju-jutsufederationen 

Protokoll nr 4 2012 

 
Fört via Skype 2012-05-01 
 
Närvarande: Jesper Kedjevåg, Nico Christoforidis, Mikael Olsson, Henrik Andersson, Joakim Vistam(ej 
med i styrelsen utan som representant från landslaget) 
 

§ 20) Mötets öppnande kl 20:20 

§ 21) Dagordningen godkänns 

§ 22) Val av mötesordförande: Jesper Kedjevåg 

§ 23) Val av mötessekreterare: Henrik Andersson 

§ 24) Justerare: Mikael Olsson 

§25) Föregående protokoll: Godkändes 

§ 26) Hemsidan: Beslutar att ta Henrik Schough (Varberg)  förslag på 14.000:- + moms för 

framtagande av kompendie och ny hemsida. 

§ 27) Budget:  

 Kandidater till att sitta med i Ungdomsrådet är Johan Osbjer och Daniel Norrgård. Jesper ska 

ta upp med Tobias när det gäller innehållet för Ungdomsråde och vad deras uppdrag är. 

 Kostnaden för att ta fram en nya hemsida är 17.500:- (inkl moms) för framtagande av 

hemsidan 

 Budget 2012 bordläggs till nästa möte. 

§ 28) Profilkläder: Jesper kontaktar Irene för att höra hur det går. 

§ 29) Skrivelse från Umeå Budoklubb – Flashmob 

Styrelsen är positiv till detta, men Jonas Elving och Tobias Back ska komma med förslag på vilka 

kriterier som ska gälla. Jesper kolla med Tobias hur det har gått. Frågan bordläggs till nästa möte 

§ 30) Övriga frågor 

 Joakim undrar om tankarna varför han ska vara med. Jesper förklarar att det är frivilligt. 

Tanken är att han ska både kunna rapportera och få information från styrelsen. 

 Joakim rapporterar från Paris Open.  

 Informationsfolder, Jesper kollar hur mycket material som Gunnar har och som kan användas 

till informationsfoldern. 

 Jesper har fått inbjudan om profilframtagande från ett marketingföretag. Han kommer kolla 

vad detta kostar. Han ska också kolla hur långt Gunnar har kommit i sitt material. 

 Jesper efterlyser brevmall mm i profilmaterial. Jesper kollar vidare med Gunnar + 

någon/några fler för att få till detta 



Sv. ju-jutsufederationen 

Protokoll nr 4 2012 

 Jesper påtalade att när vi är ute så är vi alla i styrelsen representanter för federationen. 

Givetvis med olika rang om vi skulle vara flera på samma plats, dvs ordförande, 

viceordförande osv. Men vi ska känna oss bekväma i att representera SvJJF.  

 Vi lägger ner Forum24 och tar det via Facebook istället (stängd grupp) 

 Lägret i Stockholm (Soke Kyoichi Munenori) har arrangerats med hjälp av Björn Hornvalls 

fond. Reportage mm finns på hemsidan. 

 Till nästa möte får alla till uppgift att ta fram mål samt förslag för de 100.000:-  

§ 31) Nästa möte: 14/5 kl 21:00, via skype 

§ 32) Mötets avslutande kl 20:55 

 
 
_________________________ __________________________ 
 Jesper Kedjevåg  Mikael Olsson 
 Mötesordförande  Justeringsman 
 
 
_________________________ 
Henrik Andersson 
Mötessekreterare 


