
PROTOKOLL  Nr 6 2008     Sid 1 (3) 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2008-06-02 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande), 
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare) 
 
Frånvarande: 
Cicci Nyström (ledamot) 
 
 
 
§ 57 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 58 Val av justerare  
Emil valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 59 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 5/2008 genomgicks och godkändes.  
 
§ 60 Ekonomi 
Petra redogjorde för det ekonomiska läget. Jubiléumslägret i Jönköping 
verkar hålla budget, trots det låga deltagarantalet. 
 
§ 61 Björn Hornwalls minnesfond 
Emil kommer inom kort ha ett möte med Ola Johanson, ledamot i 
minnesfonden och vice ordförande i Svenska Ju-jutsuförbundet samt SB&Kʼs 
ordförande Daniel Peterson angående minnesfondens framtid. 
 
§ 62 Jubiléumslägret 
Responsen från de runt 40 deltagarna på lägret var mycket god. Alla var 
mycket nöjda med lägret och de inbjudna instruktörerna. Det var synd att så 
få dök upp när tillfälle bjöds att få träna för så meriterade instruktörer.



 
Sid 2 (3) 

 
 
§ 63 Rapporter 
Petra rapporterade från konferensen med SB&K styrelse i Stockholm. 
 
§ 64 Tävling 
Åter igen har svenska tävlande skördat framgångar utomlands. På European 
Open Championships i Antwerpen den 10-11 maj blev det medaljer till Linda 
Lindström, guld i -70kg, Jessica Tanzilli Jansson, silver i -62kg, Robin 
Holmqvist, silver i -94kg och Ville Ilola, brons i +94kg. Samtidigt knep 
junioren Maxine Thylin guldet i -62kg i Antwerpen Open. 
 
På Junior-EM i Slovenien den 24-25 maj blev det guld till Jonas Lundh i U18 
-73kg samt brons till Philip Clerissy i U18 -73kg och Robin Holmqvist i U21 -
94kg. 
 
§ 65 Internationellt 
Bertil Bergdahl har utsetts till Controller och utbildare i JJIFʼs 
Domarkommitté. 
 
§ 66 Nya klubbar 
Göteborgs MMA & BJJ IF har sökt inträde i sektionen. Såvida inte distriktet 
har något att invända hälsar styrelsen dem varmt välkomna. 
 
§ 67 VM 2008 i Malmö 
Gunnar och Petra rapporterade om arbetet med VM. Nya ekonomiska 
lösningar och möjligheter har presenterats gällande avtalet med Ju-jutsu 
Event Sweden. Emil och Petra kommer att ha ett möte om detta inom kort.  
 
Inbjudan till samtliga JJIFʼs medlemsförbund kommer att skickas ut så fort 
alla hotellpriser är klara. 
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§ 62 Nästa möte 
Nästa möte blir den 6 juli i Kalmar eller Nybro. 
 
§ 63 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Emil Gustafsson 


