PROTOKOLL

Nr 5 2006
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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion i Varberg 2006-07-30
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (sekreterare),
Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg (ledamot)
Frånvarande:
Dan Andersson (vice ordförande)

§ 41 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 42 Val av justerare
Niclas valdes att justera dagens protokoll.
§ 43 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 4/2006 genomgicks och godkändes.
§ 44 Ekonomi
Petra lämnade en halvårsrapport över det ekonomiska läget. Hittills håller
budgeten mycket väl.
Regler kring förlusttäckning diskuterades. Ett kontrakt för arrangörer av SM
och Swedish Open ska tas fram. Emil uppdrogs ta fram förslag innan
septembers utgång.
§ 45 Landslaget
Ett landslagsläger hölls i Nacka den 19 – 21/5
Landslaget hade sommarläger i Kalmar den 29/6 – 2/7 med träning och
fystester. Lägret hölls i Kalmar Budoklubbs lokaler. Som en ”happening”
under lägret passade man på att spela in en låt i en studio.
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§ 45 Landslaget (forts.)
Landslaget deltog på German Open i Meiningen den 3-4/6. Resultatet blev
guld till Johan Jorup och Johan Ingholt samt brons till Linda Lindström.
Coacherna Martin Ingholt och Isabelle Sarfati samt Lena Larsson, som är
medicinskt ansvarig ska gå en utbildning i strategisk coaching på Bosön
under hösten.
§ 46 Internationellt
Gunnar Hoffsten, Emil Gustafsson och Daniel Petersson deltog på det
internationella sommarlägret på Kreta den 9-15/7. Daniel åkte med istället för
Dan Andersson som fått förhinder. Gunnar och Emil deltog på de tekniska
mötena och Daniel deltog på den internationella domarkursen.
De möten och diskussioner som hölls under veckan var mycket givande.
§ 47 Hemsidan
Vår webmaster Henrik Johnsson kommer att få hjälp med att lägga upp
material på hemsidan. Daniel Petersson kommer att hjälpa till med att skapa
ett login-system där bl.a. landslagscoacherna kan gå in och lägga upp text.
§ 48 Swedish Open 2006
Styrelsen beslutade undersöka möjligheten att arrangera en internationell
domarkurs i samband med årets upplaga av Swedish Open.
§ 49 Juniorlandslag
Styrelsen diskuterade inkomna ansökningar till posten som
juniorlandslagskapten. Emil uppdrogs att besvara dessa.
§ 50 Scoreboards
En uppsättning scoreboards måste införskaffas före Swedish Open.
Daniel Petersson uppdrogs få fram priser omgående på datorer och
bildskärmar. Mjukvaran skall köpas ifrån Frankrike.
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§ 51 Storläger
Styrelsen beslutade att flytta det planerade storlägret till våren 2007 och att
hitta en medarrangör. Förslag på internationella instruktörer diskuterades.
§ 52 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 3/9-2006
§ 53 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Niclas Sjöberg

