Protokoll 2021 nr 9

Styrelsemöte 5 / SvJJF 2021-22
Tid:
2021-05-17, kl. 21 - 22.30
Plats:
Google meet
Kallade:
Dario Lopez Kästen (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Jonatan Dagnå (ledamot),
Mikael Bengtsson (ledamot), Anna-Lena Löf (ledamot), Henrik Wendel (ledamot),
Miranda Ros och Johan Moe (suppleant)
Adjungerade Revisor och Valberedningen.
§46 FORMALIA
a) Mötet förklarades öppnat av ordförande Dario Lopez Kästen.
b) Närvarande alla i styrelsen förutom Henrik Wendel.
Johan Moe ersä er Henrik som ledamot på mötet.
c) Mötesordförande Miranda och sekreterare Mikael
d) Till justeringsman utsågs Jonatan Dagnå.
e) Dagordningen godkändes e er justering.
f) Föregående protokoll 2021-05-03 inkl. Bilaga godkändes.
§47 RAPPORTER
a) Avtackningen föregående styrelse: Johan tar över hanteringen av blomstergåvan.
Dario förbereder text ll hemsidan.
b) Uppföljning av personärendet i föregående möte. Dario och Anna-Lena kommer a
kontakta RF,s jurister och det aktuella distriktets SISU kontor och fråga om hjälp
och stöd vid samtal med hanteringen av ärendet. Däre er ska den berörda
personen kontaktas för a ge sin syn på situa onen.
c) Dario har fört samtal med företrädare för Svenska Jiujitsuförbundet. Samtalet var
en inledande lära-känna-dialog och andan var mycket posi v.
Bakgrund ll dialogen: h ps://www.rf.se/globalassets/riksidro sforbundet-rim/dokument/
2021/11.7-svenska-jiujitsuforbundet.pdf?w=900&h=900
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§48 EKONOMI
a) Inköpet av iPads ll landslaget har stö på visa hinder genom a lltänkta inte
försäljarna accepterade faktura. Styrelsen beslutade a avvakta lls produkten är
släppt och då genomför köpet.
b) Nico redogjorde för det ekonomiska läget.

§49 Uppförandekod
Det pågående personärendet belyser behovet av a förtydliga vilka förväntningar
Federa onen har på sina o ciella representanter och funk onärer. För a framöver
minska risken för a en liknande situa on uppstår igen så bör en uppförandekod för
o ciella representanter och förtroendevalda inom SvJJF tas fram.
Dario börjar arbeta på e förslag a presentera längre fram.
§50 TÄVLING

a) Arbetet med a justera regelverket är klart och ärendet går nu vidare ll nästa fas
med ansökan ll Kampsportsdelega onen.
BESLUT om a inleda ansökningsförfarandet ll Kampsportsdelega onen.
b) Dario rapporterade från mötet med Sportråd om SM och rådets verksamhet.
Mötet som genomfördes var bra och krea vt och resulterade i en förändring av hur
vi arbetar vidare. Karl Dahlgren lämnar si uppdrag som rådsordförande och
fortsä er som del av tävlingsgruppen.
c) BESLUT a godkänna planen för SM 2021. Bilaga: plan för SM 2021-22.
d) Arbetet a skapa en fungerande projektgrupp för SM 2021 och 22 presenterades.
Projektledare är Kenny Friman och platsansvarig är Nico Christoforidis.
e) Mikael informerade om statusen för Sommarlägret i Varberg. Anmälningslistan är
nästan full. Mer detaljer om projektet kommer via styrelsens arbetsforum.

§51 UTBILDNING
a) Jonatan informerade om statusen för SB&Ks utbildningspla orm. Beslut ska tas av
SB&Ks huvudstyrelse i dagarna och däre er kommer det ta y erligare tre månader
innan något material kan läggas upp där och påbörja processen a göra den
opera v. En alterna v pla orm som drivs av Wes ight presenterades för a
hantera federa onens utbildningsmaterial llsvidare. SvJJF äger allt material och
kan när som helst y a det ll en annan pla orm när så önskas.
Kostnaden är 5000kr/år.
b) BESLUT a göra avtal med Wes ight angående deras pla orm. Mikael och Dario
anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
c) BESLUT a köpa två utbildningar av Rob Haans för hösten 2021. En kombina on av
fysisk utbildning och digitalt på distans. Kostnaden blir 50.000kr.
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§52 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Styrelsen har nu er arbetspla ormar för olika delar arbete inom federa onen.
Google drive (inte ak v än), Trello och Slack. SvJJF har gå med i Techsoup för a
som idéel organisa on få llgång ll olika digitala tjänster kostnadsfri eller ll
reducerat pris.
b) En kontakt ska tas med Domarrådets ordförande för a stämma av vad som sker
interna onellt på domarsidan och även ly a frågor om organisa on mm.
c) Styrelsen diskuterade de omständigheter som le fram ll a SM-arrangörerna för
2021 lämnade si uppdrag, och kommit fram ll a det beror på hur styrelsen, i
sin iver a vara transparenta, kommunicerat i olika frågor rörande uppdraget. Det
har le ll missuppfa ningar och uppgivenhet som ll sist gjorde a
arrangörsgruppen lämnade uppdraget. Styrelsen behöver se över sina interna
ru ner och var något mer restrik va i hur internt arbetsmaterial kommuniceras
externt och vara mycket tydligare i den externa kommunika onen om det som har
beslutats.

§53 FORMALIA
a) Nästa möte 31 maj kl.21 digitalt

b) Mötesplanen; 4/7, 2/8, 30/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12, 10/1, 31/1, 21/2 och 14/3.

c) Mötet öt på bra och avslutades i d. Målet bör vara a klara av möten på en
mme. För a göra det möjligt behöver vi bli bä re på a förbereda frågor, ta fram
underlag och se ll a dagordningen kommer ut i god d.
d) Miranda förklarade mötet avslutat.

För protokollet 2021-05-17

Mikael Bengtsson
Sekreterare

Dario Lopez Kästen
Ordförande

Nico Christoforidis
justeringsman

BILAGA 1 Plan för SM 2021-22
SvJJF är arrangör och har övergripande ansvar för Svenska Mästerskap.
Nu när det blir två SM under samma säsong (höst 2021 och vår 2022) är det mest
praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt att det förläggs till samma plats. Federationen
förvarar allt sitt material i Värnamo vilket minskar kostnader för transporter och hantering.
Projektgruppen som jobbar med SM har era olika målsättningar att lösa:
- Årets höjdpunkt för de tävlande! Det ska betyda mycket att bli svensk mästare!
- Arrangemanget ska vara sevärt och upplägget ska göras spännande för publiken.
- Det ska nnas en professionell mediaproduktion. Den ska kunna leverera klipp till SVT
m .
- Live streaming av matcher.
- Evenemanget skall i sin helhet locka en bred publik. Förutom de som har koppling till
tävlingen både utövare som inte tävlar och allmänheten som är ny kna på idrotten.
- Ett evenemang som lockar en bred publik skapar förutsättningar för ett expo/marknad
för idrotten, sponsorer och andra intressenter.
- Marknadsföring som lyfter våra mästare till idrottsstjärnor och skapar en nerv om vem
som ska ta titeln. Skapar ett intresse för idrotten. Ger möjlighet till ökat intresse från
sponsorer.
Arrangör av SM 2021 och 2022 är SvJJF i samarbete West ght IF
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Projektledare Kenny Friman
/ West ght IF
Plats chef
Nico Christoforidis / Wernamo JJK
Samordnare Mikael Bengtsson / SvJJF
Web/Media Henrik Wendel / SvJJF
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SvJJF projektgrupp för SM

SM 2021
Datum
som
Plats
Arena
Tävling
Former
Klasser:

2021-10-30 (det nns en stor osäkerhet rörande internationella mästerskap
kan tvinga oss att byta datum)
Värnamo
(bokning pågår)
Svenska Mästerskapen i jujutsu
jujutsu Fighting och Duo
jujutsu ghting
Senior (+18år) och Junior U18 (16-17år)
jujutsu duo

Deltagare

Deltagare skall ha tävlingskort och vara godkända för tävling
Tillhöra klubb ansluten till SvJJF och som fullgjort sina förpliktelser.
Vara Svensk medborgare.
Åldersregler för SM är 18år för deltagande i seniorklass och 16år för junior.
Född senast dagen för tävling (senior 2003-10-30 och junior 2005-10-30 )
Ingen dispans kommer att medges i dessa klasser!!!

Domare

SvJJF utser överdomare samt vilka domare som är godkända för att döma.

Fler detaljer om arrangemanget kommer att presenteras vid ett senare tillfälle

Målsä ning för Jujutsu SM
Årsmötet beslutade att vår idrotts nationella mästerskap skall vara årets höjdpunkt för alla
aktiva inom idrotten. Jujutsu är dock inte som en vanlig idrott där alla gör ungefär samma
sorts verksamhet oavsett barn, motionär eller elit. Vi har en variation som speglar hela
kampsporten med traditionella former med vapen och redskap, olika former av
självförsvarsteknik och ren tävlingsidrott. Att göra SM till något för alla och som speglar
idrottens olika former är en utmaning.
Viktiga punkter:
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Sportsligt fördelaktigt i kalendern vilket möjliggör största antal deltagare.
Tillgängligt för alla medlemmar. ( fysiskt eller via digitalt )
Geogra skt där en majoritet av de tävlingsaktiva klubbarna nns.
Ekonomiskt bra för både deltagare, publik och arrangör.
Publikvänligt med sidoaktiviteter och attraktivt för er än bara tävlings intresserade.
Marknadsföring och pro lering av idrotten och varumärket Svensk jujutsu är
prioriterat.
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