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PROTOKOLL  Nr 6 2010  
      
      
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen  
2010-06-07 kl. 21.00-22.00. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Emil Halvardsson 
(kassör), Michael Kuntz (ledamot), Matthias Forsberg, (ledamot), Helena 
Hugosson (ledamot), Isabelle Sarfati (suppleant) och Jonas Roos (suppleant). 
 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 58 Val av justerare  
Michael valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 59 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 5 2010 genomgicks och godkändes.  
 
 
§ 60 Ekonomi 
Nu har vi fått tillgång till våra pengar.   
Ekonomin är i därmed i fas och nu kommer det att flyta på med in- och 
utbetalningar osv.  
 
 
§ 61 Svenska Jujutsuligan/Tävling 
Calmar Cup genomfördes den 8 maj. Det blev i slutändan ca 50 deltagare från 
Sverige och Danmark. Tävlingen var lyckad  
Nordfalken Fight Challenge som var den sista deltävlingen i Svenska Ju-
jutsuligan 2009/2010 genomfördes i Ljungby den 5/6. Det var ett mycket bra 
arrangemang av Ljungby JJK. Tävlingen lockade ca 50 deltagare från Sverige 
och Danmark. 
Dagen efter avgjordes Svenska Cupen. Fem finaler genomfördes. Tyvärr 
känns det inte som om Cupen har haft prioritet av de tävlande detta året.  
Styrelsen beslutade att låta Svenska Cupen vila under nästkommande år. 
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Till JEM i Wien 29-30 maj skickades fem tävlande vilket gav ett mycket bra 
resultat, Sara Widgren tog guld, Fredrik Widgren silver och Anton Willberg 
knep ett brons. Dessutom blev det två femteplatser av Joakim Wallberg och 
Alexander Ferm. 
Emil G. och Michael representerade den Svenska domarkåren under 
mästerskapet. 
 
Mathias har varit i kontakt med Hans Greger som förklarade att Viking Cup på 
Bosön inte genomfördes på grund av för få deltagare. 
 

 
§ 62 Swedish Open 2011 
Cicci kontaktar Emil Andersson i Malmö JJK gällande SWOP i Malmö. Det 
beslutades under JJEU:s kongress i Wien att tävlingen ska äga rum i mitten av 
september.  
 
 
§ 63 Graderingssystem  
Det första utkastet är på väg ut till styrelsen. En referensgrupp ska utses som 
fortsätter med arbetet. Denna grupp ska föreslås till nästa möte. Förslag på 
representanter i gruppen mejlas till Cicci som samanställer detta. 
 
 
§ 64 Ju-jutsugymnasium  
Ytterligare enkäter har kommit in, men vi hoppas på fler.  
Gunilla Petersson från kommunen och Emil G. jobbar vidare med gymnasiet 
och kommer att skicka in en ansökan till skolverket.  
 
      
§ 65 Internationellt 
Gunnar deltog på JJEU:s kongress i Wien. Gunnar blev dessutom vald till 
revisor i JJEU.  
 
 
§ 66 Domare 
Jesper Kedjevåg blev godkänd C-domare under Calmar Cup. 
På domarträffen i Nybro den 9/5 deltog 7 domare. Det utövades såväl 
praktiska övningar som lite teori. Dagen avslutades med ett träningspass för 
Martin Ingholt tillsammans med Landslagsgruppen. 
Inga domare kommer att skickas på någon internationell kurs under 2010. 
Däremot kommer alla A-domare som önskar få åka ner till German Open i 
oktober.  
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Till Martial Art Games i Beijing kommer inga tävlande från Sverige att delta. 
Däremot är Dan Andersson och Emil Gustafsson uttagna att döma tävlingen i 
egenskap av andra respektive tredje bäst rankade domare i världen.   
 
 
 
§ 67 Arbetsbeskrivning 
Styrelsen kommer under nästa möte sammanställa arbetsbeskrivningen för att 
sedan läggas upp på hemsidan. 
 
 
§ 68 Nästa möte 
Nästa möte därefter blir ett fysiskt den 4/7 kl. 10.00 i Nybro. 
 
 
§ 69 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 
 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Michael Kuntz 


