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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets
Ju-jutsusektion 2003-05-07

Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Petra Fluor (kassör), Niclas Sjöberg (ledamot) och Dan Andersson (vice
ordförande) (fr.o.m § 45, 4:e stycket)

§ 41 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 42 Val av justerare
Niclas Sjöberg valdes att justera dagens protokoll.

§ 43 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 3/2003 och 4/2003 godkändes och lades till handlingarna.

§ 44 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.

§ 45 Rapporter
Gunnar Hoffsten och Emil Gustafsson redogjorde för JJIF:s kongress i
Slovenien. Under kongressen valdes Paul G Höglund till JJIF:s ordförande
på fyra år. Några regelförändringar klubbades igenom, däribland att ben- /
vristskydd kommer att bli obligatoriska fr.o.m. 2004. Sverige röstade som
enda medlemsland emot förslaget.

Emil kunde inte närvara vid det senaste FS-mötet, men redogjorde kort om
viktiga beslut. Bl. a. Har Gunnar Hoffsten utsetts till ledamot i förbundets
Juridiska Nämnd.

Förbundets ordförande Erik Åsbrink har kallat till ett möte med anledning av
Björn Hornwalls minnesfond. Styrelsen beslutar att granska stadgar och
andra handlingar före mötet.
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§ 45 Rapporter (forts.)
Emil rapporterade från landslagsarbetet. Ricard Carneborn kommer
tillsvidare att fungera som coach för kamplandslaget.

Ett landslagsläger kommer att hållas 31 maj - 1 juni i Jönköping.

Emil rapporterade inför Danish Open.

Emil presenterade ett förslag angående en landslagskapten. Styrelsen
diskuterade olika lösningar på ett arbetssätt för landslaget.

Dan rapporterade från ett möte i domargruppen som hölls den 28/4.
Protokoll bifogas (se bilaga 1).

Tävlingssamordnaren kommer att koordinera resor och boende inför EM i
Hanau i Tyskland.

§ 46 Tävling
Styrelsen beslutade ta ut en administrativ avgift om 500:- för tävlings-
sanktioner. Detta ska täcka kostnader för bl. a. scoreboards och invägnings-
våg. Avgiften skall vara betald vid ansökan.

§ 47 SM/EM
SM-tävlingarna i Nybro gick bra. Ca 70 tävlande deltog. Tävlingarna kommer
att sändas på Viasat Sport.

Styrelsen beslutar att SM 2004 skall arrangeras av Varbergs Judoklubb.
SM 2005 planeras bli ett samarbete med Karatesektionen och Svenska
Judoförbundet.



Sid 3 (3)

§ 48 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 11/6 kl. 21.00

§ 49 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________________ ____________________
Gunnar Hoffsten Niclas Sjöberg


