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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2007-06-09 i Kalmar. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare) och Petra Fluor (kassör)  
 
Adjungerad: 
Henke Johnsson (§56 och §59) 
 
§ 52 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 53 Val av justerare 
Dan valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 54 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 5/2007 genomgicks och godkändes.  
 
§ 55 Ekonomi 
Det ekonomiska läget är inför halvårsskiftet gott. 
 
Tävlingssanktioner skall från och med den 1/6-2007 gå via förbundets kansli. 
Tävlingsarrangören skall betala sanktionsavgiften och domarpengarna i 
förväg i samband med ansökan. Om antalet domare skulle ändras görs en 
justering i efterhand. 
 
Styrelsen konstaterade att budgeteringen för EM/VM bör ses över, då 
kostnaderna ökat de senaste åren. Det senaste EM:et blev dyrare än 
planerat.
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§ 56 Hemsidan 
Sektionens hemsida har nu haft 100.000 unika besökare sedan Henke 
Johnsson tog över i april 2002.  
 
Arbetet med att förändra sidan fortsätter. Förhoppningsvis är allt klart efter 
sommaren. 
 
Responsen på rapporteringen från EM i Turin har varit mycket positiv. 
 
§ 57 EM i Turin, Italien / JJEU General Assembly 
Landslaget tog hem tre medaljer på EM i Turin. Styrelsen gratulerar Jessica 
Tanzilli Jansson som tog guld i -62kg, Linda Lindström som tog silver i -55kg 
och Johan Ingholt som knep bronset i -77kg.  
 
Gunnar Hoffsten valdes till revisor i JJEUU tillsammans med holländaren 
Gerard van Bommel som är sammankallande. 
 
§ 58 VM 2008 
Det har inkommit ett förslag angående sponsoragent till VM 2008. Styrelsen 
beslutade undersöka förslaget till nästa möte. 
 
§ 59 Tävling 
Elitserien försenas på grund av att Calmar Cup ställdes in.  
 
En logotyp för elitserien har tagits fram av Henke. 
 
Landslagets coach Martin Ingholt har tillsammans med de tävlande Linda 
Lindström och Johan Ingholt blivit inbjudna till ett träningsläger i Frankrike. 
Där kommer de att få träna med de som placerat sig främst på VM i 
Rotterdam 2006 och Frankrikes landslag i ju-jutsu, judo och karate. Lägret 
hålls på Franska Rivieran och det franska förbundet står för alla kostnader 
utom resan.
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§ 60 Swedish Open 
En budget för 2007 års upplaga av Swedish Open har begärts in från 
arrangören Kaisho BK. 
 
§ 61 Nästa möte 
Nästa möte blir den 29/7 i Varberg i samband med Sport Ju-jutsuns 
sommarläger. 
 
§ 62 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Dan Andersson 


