
PROTOKOLL            Nr 5        2001                                        Sid 1(3) 
 
- fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Ju-
jutsusektion 2001-04-18. 
 
Närvarande: Magdalena Sundqvist (ordförande), Bertil Bergdahl 
(vice ordförande), Pernilla Andreasson (sekreterare), Emil Gustafsson 
(kassör), Carlos Romero (ledamot). 
 
49 § Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
50 § Val av justerare 
Emil Gustafsson valdes att justera dagens protokoll. 
 
51 § Föregående protokoll  
Protokoll nr 2 godkändes och lades till handlingarna. 
 
52 §  Rapport från de olika funktionsansvariga 
Ordförande: Magdalena rapporterade från mötet med huvudstyrelsen. 

 
?? Frågan om Budoförbundets eventuella namnbyte hade 

diskuterats. Förslag är ”Kampsportsförbundet” eller ”Budo- 
och kampsportsförbundet”. Syftet med ett namnbyte är 
bättre ekonomiska möjligheter, större massmedialt intresse, 
större tyngd i RF och ansvaret att ta hand om nya idrotter 
mm. Vikten av att endast ta med ”seriösa” kampsporter 
betonades. 

?? Arbetsgruppen för det kommande Budogymnasiet i 
Fryshuset har som mål att starta verksamheten redan i 
höst. Det kommer till en början att inriktas på endast en 
kampsport, Karate. Det är Fryshuset som står för 
lärarkostnaden. Budoförbundet kommer eventuellt att bidra 
med en viss summa. 

?? För att öka intäkter och sponsorpengar finns ett förslag att 
en sponsringskommitté skall bildas där en person från varje 
sektion ingår. Från SBF/JJ blir det i så fall Emil Gustafsson. 

?? Ett stipendium ska delas ut till ”Årets budoka”. Samtliga 
styrelsemedlemmar funderar på lämplig kandidat till nästa 
styrelsemöte.   

?? Hur kan vi nå ut med information bättre? Förslag är 
förbättring av hemsidan, broschyrer, informationsvideo med 
kända profiler som tränar eller har tränat ju-jutsu mm. Emil 
kontaktar Jöran Fagerlund angående detta. 

 



Kassör: Emil rapporterade om ekonomin i dagsläget. 
?? Kristian Lund vill ha uppgifter på om det är några kommande 

större utgifter på gång. 
?? Räkning skall skickas till de personer som själva ska betala sin 

resa till French Open. SBF/JJ ligger tillfälligt ute med dessa 
pengar. 

?? Sektionen har tecknat avtal med SBI gällande från och med 
2000-11-13 till och med 2001-09-31. 

 
Landslag: Magdalena rapporterade det senaste från ”Landslag”. 

?? Landslagsgruppen i Kamp är uttagen och brev till dessa om 
det kommande verksamhetsåret skall skickas ut snarast. 

?? Ett läger för landslagsgruppen är planerat att arrangeras under 
juli månad i Örebro. 

?? Magdalena utsågs till kontaktperson för ”Landslag”. 
 
Domare: Bertil rapporterade  det senaste på domarfronten. 

?? Hans Brändström har tackat ja till att fortsätta som 
”Domaransvarig”. 

?? Bertil utsågs till  kontaktperson för ”Domare”. 
 
Webmaster: 

?? Emil utsågs till kontaktperson för ”Webmaster”. 
 
Utbildningsansvarig: 

?? Pernilla utsågs till kontaktperson för ”Utbildningsansvarig”. 
 
PR-ansvarig: Emil rapporterade. 

?? En artikel i tidningen ”Fighter” om Ju-Jutsu- SM 2001 är på 
gång. Målet är att det ska stå någonting om ju-jutsu i varje 
nummer. 

 
 
Internationellt: 

?? Bertil och Magdalena åker på kongressen i Hamburg den 20-
22 april. 

 
 
Stilsamordnare: 

?? Bertil utsågs till kontaktperson för ”Stilsamordnare”. 
 
 
 
 



Tävlingsutveckling:  
?? Posten som tävlingsutvecklingsansvarig står fortfarande 

vakant. Alla i styrelsen måste därför fundera på lämpliga 
kandidater till nästa styrelsemöte.  
Viktigt att vi satsar både på bredden och eliten. 

 
Jämställdhetsansvarig: 

?? Magdalena utsågs till jämställdhetsansvarig. 
 
Handikappansvarig: 

?? Vakant tills vidare. 
 
 
53 § Gota Open/Swedish Open 
Inbjudan till Gota Open/Swedish Open skall gå ut vid French Open, 
Danish Open och Påsklägret. 
 
54 § Nästa möte  
Nästa möte blir ett telefonmöte den 23 maj kl 20.00. 
 
55 § Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
___________________                        __________________ 
Pernilla Andréasson                              Emil Gustafsson 
 


