
PROTOKOLL  Nr 6 2006     Sid 1 (3) 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2006-09-10 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör)  
och Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
 
 
§ 54 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 55 Val av justerare 
Petra valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 56 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 5/2006 genomgicks och godkändes.  
 
§ 57 Ekonomi 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget vilket fortfarande är mycket 
stabilt. 
 
§ 58 VM 2006 i Rotterdam 
Styrelsen beslutade att Gunnar Hoffsten och Petra Fluor representerar 
Sverige på JJIF’s kongress i samband med VM i Rotterdam den 15 
november. 
 
Olika färdmedel för landslaget till Rotterdam diskuterades. Emil uppdrogs ta 
fram det mest ekonomiska förslaget. 
 
§ 59 Rapporter 
Emil rapporterade från det senaste FS-mötet. 
 
Diskussioner med en potentiell sponsor har inletts. Emil håller i trådarna för 
detta projekt.
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§ 59 Rapporter (forts.) 
Nya scoreboards är nu på gång. Emil och Daniel Petersson håller i detta. Allt 
ska vara klart till Swedish Open den 30 september. 
 
Diskussionerna med ett antal Brazilian Jiu-jitsuklubbar fortgår. Emil ska träffa 
representanter för dem under oktober. 
 
§ 60 Landslaget 
Ett landslagsläger kommer att hållas den 16-17 september i Gävle. 
 
Martin Ingholt har varit i kontakt med en fysträningsspecialist i Växjö för att 
titta på individuella program för landslagsmedlemmarna. Kostnader  för detta 
skall presenteras till nästa styrelsemöte. 
 
§ 61 Swedish Open 2006 
Niclas har fått ihop elva domare från Sverige. Ett tiotal förväntas komma från 
Danmark och ytterligare ett tiotal från övriga deltagande länder. 
 
§ 62 Internationellt 
Emil rapporterade om ett telefonmöte med JJIF’s ordförande Paul G Höglund 
angående den turbulens som varit kring den internationella domarkommittén. 
Förhoppningsvis kommer nu kommittén med Henrik Sandberg från Danmark 
i spetsen få arbetsro framöver. 
 
Deltagande från Sverige i projektet Youth for Europe diskuterades. En 
ansvarig ledare måste snarast tas fram. Emil uppdrogs kontakta några som 
kan tänkas vara intresserade. 



 
 
 

Sid 3 (3) 
 

 
§ 63 Nya klubbar 
IF SBJJA Jönköping, Panda Ju-jutsuklubb, Stockholm och Piteå Ju-jutsu Kai 
Förening har ansökt om inträde i sektionen. Såvida respektive distrikt inte 
har något att invända hälsar styrelsen dem hjärtligt välkomna. 
 
§ 64 Juniorlandslagscoach 
En arbetsbeskrivning för en juniorlandslagscoach håller på att tas fram. För 
närvarande finns inga intressenter, men ansökningar tas tacksamt emot. 
 
§ 65 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 8/10-2006 
 
§ 66 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Petra Fluor 


