
Sv. ju-jutsufederationen 

Dagordning nr 5 2012 

Plats: Skype 
Datum: 2012-05-14  Kl 21:00 
 
Närvarande: Jesper kedjevåg, Monica Billger, Nico Christoforidis, Isabelle Sarfati, Mikael Olsson, 
Henrik Andersson 
 

§33. Mötets öppnande 

§34. Godkännande av dagordningen 

§35. Val av mötesordförande: Jesper 

§36. Val av mötessekreterare: Henrik 

§37. Val av Justerare: Mikael 

I. Suppleant Monica Billger ersätter Irene Brändström 

§38. Föregående protokoll godkändes 

§39. Hemsidan  

I. Tackar nej till erbjudandet om framtagande av vad Ju-jutsu är 

II. Beslutar att Henrik tar fram den nya hemsidan + framtagande av kompendie 

III. De som ska jobba med Henrik från styrelsens sida är Tobias, Jesper och Henrik A.  

§40. Budget 2012 

I. Rapport – Ekonomisk rapport från Nico. 

II. Genomgång av förslag till budget 2012 samt fastslagande av den. Budgeten skickas ut 

via Nico till de olika råden så de vet vad de har att hålla sig till. 

§41. Barn- och ungdomssatsning. Vad gör vi. Förslag på handlingsplan. 

I. Hemsidan 

II. Folder/kompenie 

III. Flashmob 

IV. Ungdomsrådet 

V. Ansökningar från medlemsklubbar om småprojekt som kan ge fler barn och ungdomar 

i verksamheten. 

§42. Ungdomsrådet 

I. Monica, Tobias och Mikael är arbetsgruppen som tillsammans med Johan Osbjer ska 

skriva ned ett förslag/arbetsbeskrivning vad ungdomsrådet ska göra. De rapporterar 

sedan till styrelsen.   

§43. Profilkläder 

I. Bordläggs till nästa möte, Irene ej närvarande.  
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§44. Profilmaterial, brevmallar mm 

I. Jesper har inte fått svar på frågor för att kunna göra profilmaterial. Bordläggs därför till 

nästa möte 

§45. Skrivelse från Umeå Budoklubb – Flashmob 

I. Ändring av Umeås text att merparten ska vara med Gi 

II. Fedrationens logotype ska finnas med i materialet 

III. Beviljar bidrag på upp till 10.000:- på de utlägg som de har. Med möjlighet att kunna 

ansöka om mer, om kostnaderna är högre. 

§46. Övrigt från ledamöterna 

I. Mikael Olsson 

i. Personer från råd som har möjlighet att vara med på mötena ska de kunna 

vara med eller ska de vara inbjudna? Svaret är att de ska vara inbjudna. 

Rullande schema där man bjuder in någon från varje råd i början av varje 

styrelsemöte där de får förklara sin verksamhet och hur det går.  

II. Monica Billger 

i. Samarbete med distrikten? Hur har det varit tidigare? Tyvärr har det varit 

dåligt med det samarbetet. Där vi kan ha samarbete ska vi givetvis försöka ha 

det.  

III. Henrik Andersson 

i. Inget 

IV. Jesper Kedjevåg 

i. Rapport från Gunnars Hoffsten (Ansvarig för Internationell kontakt)   

1. Herbert Frese (Tyskland) ny ordförande i JJEU, övriga omvalda 

2. Gunnar Hofsten sitter kvar som revisor 

3. Ännu ingen arrangör för EM 2012, men J-EM 2013 går i Rumänien. 

Den nya styrelsen har fått en månad på sig att hitta arrangör för EM 

4. Dubbla internationella sommarläger 2013 och framåt. Ett 

tävlingsinriktat och ett självförsvarsinriktat. 

5. World Games 2017 har tilldelats Wroclav, Polen 

6. Isabelle Vistam guld i U18 -57 kg, brons till Fredrik Widgren i U21 -77 

kg och brons till Anton Villberg i U21 -85 kg 

7. Tuff kritik mot Sverige att vi som enda nation inte skickar domare till 

större tävlingar och mästerskap. Alla andra gör det. Önskemål om att 

styrelsen kikar på det! 

ii. Arbetsbeskrivning organisationsföreskrifter. Jesper tycker att denna bör ses 

över och skrivas om. Tas upp på nästa möte.  

iii. Alla i styrelsen bör vara med i Facebookgruppen så vi kan ha snabb 

konversation och förslag till beslut 

iv. Utlåning av våra mattor. Vid utlåning av mattor ska den som lånar se till att vi 

syns och gör arrangemanget möjligt, tex att vi är medarrangör. 
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V. Isabelle Sarfati 

i. Inget 

VI. Nico Christoforidis 

i. Inget 

VII. Tobias Back 

i. Högsta förbundstecken från RF. Tobias har haft kontakt med RF hur man 

söker mm. Tobias fortsätter att kontrollera vilka vi ska/kan söka för, 

tillvägagångssätt mm. 

§47. Övriga frågor 

I. Tobias undrar om vi har rollups som vi kan ha med vid mattutlåning och dyl. Enligt Nico 

finns det inga rollups. Vi borde vara synliga i olika arrangemang, med tex rollups 

§48. Nästa möte 

I. 4 juni kl 21:00 via skype 

§49. Mötets avslutande 

 
 
_________________________ __________________________ 
 Jesper Kedjevåg  Mikael Olsson 
 Mötesordförande  Justeringsman 
 
 
_________________________ 
 Henrik Andersson 
 Mötessekreterare 


