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fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion 2000-05-03.

Närvarande:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr),
Magdalena Sundqvist (kass) och Irene Brändström.
§ 58 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 21.15.
§ 59 Val av justerare
Irene Brändström valdes att justera dagens protokoll.
§ 60 Ekonomi
Attesterade verifikat gicks igenom och godkändes.
§ 61 Rapport från HS
Lars Stålnacke rapporterade från första mötet med nya huvudstyrelsen i
SBF. Nya ordföranden har tagit sig tid att sätta sig in i förbundets
verksamhet. Mötena kommer att vara kortare och mer strukturerade i
fortsättningen. Ledamöterna har tilldelats punkter på förbundets arbetsplan
att arbeta med. Lars Stålnacke kommer att arbeta med frågan om
ändamålsenliga lokaler i alla kommuner för Budosporter. Jöran Fagerlund
kommer att handlägga utbildningsfrågorna fortsättningsvis.
§ 62 Tävlingar
Styrelsen noterar att sanktion har beviljats till tävlingarna Dala-fighten och
Dala-kampen, där den senare riktar sig mer mot nyare tävlanden.
§ 63 Förbundskaptener
Frågan om förbundskaptener till hösten diskuterades. Magdalena tar kontakt
med Göran Westling angående Parlandslaget och Bertil Bergdahl tar kontakt
med Johan Blomdal och Emil Gustafsson. Tanken är att Johan Blomdal skall
vara coach för Kamplandslaget, medan Emil Gustafsson skall handha viss
administration för hela landslaget, samt arbeta med sponsorfrågor för hela
sektionen. En träff med dessa skall ordnas i samband med Calmar Cup &
Camp den 14/5.
§ 64 Träff med tävlande
Styrelsen diskuterade om att ordna en träff med ett antal representanter för
klubbar i sektionen som tävlar i Ju-jutsu. Styrelsen vill diskutera med dessa
vilka frågor som de tävlande vill att sektionen skall arbeta med i framtiden.
Något beslut fattades inte.
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§ 65 Sektionsläger över stilgränserna
I samband med sektionens årsmöte i mars framfördes bl a att styrelsen vid
sidan av att arbeta med tävlingsfrågor också bör betona arbetet med
samarbete mellan de i sektionen ingående stilarna, samt att försöka få med
de klubbar och stilar som idag står utanför SBF och idrottsrörelsen. Som ett
led i detta kommer därför sektionen att arrangera ett läger öppet för alla som
tränar Ju-jutsu, med en instruktör från varje i sektionen ingående Ju-jutsustil.
Lägret skall hållas i Linköping helgen 2-3/9. Ola Johanson är styrelsens
ansvarige för arrangemanget. Ola Johanson skall kontakta de olika stilarna i
frågan, samt se till att inbjudan går ut till alla klubbar. Magdalena Sandblom
kontaktar Linköpings BK angående lokal och övernattningsmöjligheter.
§ 66 Danish Open
Styrelsen konstaterar att det landslag som togs ut i samband med EM i
Leeds förra året kvarstår som Sveriges landslag i Ju-jutsu till dess att ett nytt
landslag är utsett. Årets Danish Open kommer också att vara ett första
inofficiellt EM för lag. Bidrag kan utgå för landslagets medlemmar. Hela
truppen kommer inte att skickas.
§ 67 Gota Open
Magdalena Sundqvist kommer att träffa företrädare för Växjö JJK inom kort
för att diskutera budget m m inför årets Gota Open International i Växjö.
§ 68 Domarkurs
Minst 5 deltagare krävs för att den planerade domarkursen i Kalmar i
samband med Calmar Cup & Camp skall genomföras. Bertil Bergdahl
kommer att hålla i kursen.
§ 69 Nästa möte
Nästa möte blir den 17 juni kl 10.00 i Stockholm.
§ 70 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 23.05.
Vid protokollet
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Ola Johanson

Irene Brändström

