
 
 
 
PROTOKOLL  Nr 5 2010   
    Sid 1 (3) 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen  
2010-05-03 kl. 21.00-22.45. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),  
Cicci Nyström (sekreterare), Michael Kuntz (ledamot), Matthias Forsberg, 
(ledamot), Helena Hugosson (ledamot), Isabelle Sarfati (suppleant) och Jonas 
Roos (suppleant). 
 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 47 Val av justerare  
Helena valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 48 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 4 2010 genomgicks och godkändes.  
 
 
§ 49 Ekonomi 
Trots påtryckningarna har inga pengar har ännu kommit in från CSI.  
Gällande ekonomihanteringen står det just nu stilla eftersom RF har satt sig 
emot att Federationen själva ska hantera sin egen ekonomi.  
Vi väntar på att få tillgång till våra pengar, men RF menar att vi inte kan bryta 
avtalet vi har med dom.  
Däremot har vi fått OK från SB&K att sköta vår egen ekonomihantering. 
 
 
§ 50 Svenska Jujutsuligan/Tävling 
Nästa tävling är Calmar Cup den 8 maj. Just nu är det ca 75 anmälda från 
Sverige och Danmark. Det kommer att bli såväl seniorer samt barn som tävlar. 
 
Ju-jutsu Kais stiltävling Viking Cup skulle ha arrangerats i helgen blev tyvärr 
inställd. Isabelle var ute på Bosön, hade tyvärr inte fått information att 
tävlingen var inställd. Mathias kontaktar Bertil Bergdahl och Hans Greger för 
att fråga vad som gjort att tävlingen inte blev av. 
 
Gunnar har kontaktat Daniel Petersson gällande översättning av de nya 
reglerna. De kommer att träffas inom kort. 
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Gällande marknadsförningen för Svenska Jujutsuligan 2010/2011 kommer 
styrelsen att jobba med detta framför allt på nästa fysiska möte. 
 
Till nästa år är det klart med tre deltävlingar för ligan, Nybro, Kalmar och 
Ljungby. Michael fortsätter jobbar vidare med detta. 
 
Priser som ska delas ut till dem som är med i Hall of Fame, har beställts av 
Emil G. Även priser till Svenska Cupen är klart. 
Detta sponsras delvis av Målerås Glasbruk. 
 
 
§ 51 Swedish Open 2011 
Cicci kontaktar Petra gällande kontakten med Malmö JJK. 
 
 
§ 52 Graderingssystem  
Johan Ingholt jobbar med ett första utkast.  
 
 
§ 53 Ju-jutsugymnasium  
17 har svarat på enkäten som gjordes på Nordic cup.  
Svaren var mycket positiva.  
Ytterligare en enkät kommer att göras under Calmar Cup.  
Nytt möte gällande gymnasiet kommer att hållas inom kort. Det blir 
Gunilla Petersson från Åkrahällskolan och Emil G.  
Styrelsen står fortsatt bakom arbetet med Ju-jutsugymnasiet.  
 
      
§ 53 Internationellt 
Styrelsen beslutade att stötta Bertil Bergdahl som sekreterare för den 
internationella domarkommittén. Gunnar informerar Bertil om beslutet. 
 
 
§ 54 Domare 
På domarträffen i Nybro den 9/5 kommer ca 8 domare delta. 
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§ 55 Arbetsbeskrivning 
Styrelsen kommer att arbeta fram en arbetsbeskrivning vad var och en av 
posterna i styrelsen ska göra. Senast den 9/5 ska Emil G. fått in förslag 
gällande detta.  
 
 
§ 56 Nästa möte 
Nästa möte blir den 7/6 kl. 21.00.  
Nästa möte därefter blir ett fysiskt den 4/7 kl. 10.00 i Nybro. 
 
 
§ 57 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Helena Hugosson 


