PROTOKOLL
-

Nr 7 2000

Sid 1 (2)

fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budoförbundets Jujutsusektion 2000-08-15.

Deltagare:
Lars Stålnacke (ordf), Bertil Bergdahl (vice ordf), Ola Johanson (sekr),
Magdalena Sundqvist (kass) och Irene Brändström.
§ 94 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 21.00.
§ 95 Val av justerare
Lars Stålnacke valdes att justera dagens protokoll.
§ 96 Föregående protokoll
Protokoll nr 6 2000 godkändes och lades till handlingarna.
§ 97 Ekonomi
- Vi halvårsskiftet hade hälften av årets anslag från förbundet överförts till
sektionen. Andra halvan kommer under hösten.
- Sektionen har ansökt om ett extra bidrag på 20.000 kr till Gota Open hos
huvudstyrelsen.
- Styrelsen beviljar att kassören får förhöjt telefonbidrag denna period p g a
extra arbete med landslagets ekonomi.
§ 98 Sektionsläger över stilgränserna
Inbjudan har gått ut med Budo-info, samt med speciellt utskick till
stilrepresentanterna. Ola Johanson och Bertil Bergdahl deltar från sektionen.
§ 99 Internationellt
- Resan till tävling i USA enligt § 91 blir inte av.
- I Lahore, Pakistan, ordnas ett större läger i kombination med en JJIFsanktionerad tävling i september. Tanken är också att det skall bildas en
union för Ju-jutsu i Asien, liknande den Europaunion vi är med i som bl a
ordnar EM. JJIF har uttryckt önskemål om att länder från Europa deltar på
läger och tävling för att stärka Ju-jutsun i denna världsdel. Ordföranden
får i uppdrag att undersöka om sektionen kan få bidrag till resan från
huvudstyrelsen. I övrigt bordläggs beslut om att skicka någon svensk
representant till nästa möte.
§ 100 Domarkurs
En kombinerad domarkurs och refreshingkurs för ”gamla” domare kommer
att hållas i samband med Gota Open i Växjö. Hans Brändström är ansvarig.

Sid 2 (2)
§ 101 Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum
Styrelsen diskuterar vilka personer som sektionen skall bjuda in till
förbundets jubileumsfest den 18 november. Frågan bordläggs till nästa möte.
§ 102 Eventuellt namnbyte på förbundet
En motion om namnbyte från Svenska Budoförbundet till Svenska
Kampsportförbundet har lämnats till förbundets kommande årsmöte 2001.
Styrelsen diskuterade kort för- och nackdelar, utan att ta ställning i frågan.
§ 103 SM 2001
Gävle Ju-jutsuklubb har ansökt om att få arrangera SM i Ju-jutsu den 31
mars 2001. Styrelsen beslutar att utse Gävle JJK till arrangör av nästa års
SM i Kamp- och Partävling i Ju-jutsu. Irene Brändström får i uppdrag att
meddela klubben.
§ 104 Tävlingslicenser
Betalning för tävlingslicenser har ej gått fram för två tävlande. Irene
Brändström får i uppdrag att undersöka frågan vidare.
§ 105 Rapporter från ansvariga/nästa möte
Styrelsen beslutar att till nästa möte, som blir ett telefonmöte, bjuda in alla
ansvariga för att avlägga rapporter om sina respektive ansvarsområden.
Nästa möte hålls den 30 augusti kl 20.00.
§ 106 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 23.00.
Vid protokollet

Justeras

Ola Johanson

Lars Stålnacke

