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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo- och Kampsportsförbundets
Ju-jutsusektion i Varberg 2003-07-27

Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg
(ledamot)

§ 58 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 59 Val av justerare
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll.

§ 60 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 6/2003 godkändes och lades till handlingarna.

§ 61 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Det ser i dagsläget ut som att budgeten för EM kommer att hålla.

§ 62 Rapporter
Gunnar rapporterade att SBKF:s Juridiska Nämnd har haft sitt första
konstituerande möte i Farsta den 15/5-03. Gunnar är ledamot i nämnden.

Landslaget har haft en träff i Varberg, i samband med Sport Ju-jutsuns
sommarläger, den 26/7-03.

Emil håller på att utarbeta ett nytt sponsoravtal med SBI Budosport. Det
gamla avtalet gick ut 30/5-03.

Mattias Forsberg, Södertälje JJK, kommer att gå in som landslagstränare för
kamplandslaget. Platsen som coach för laget är fortfarande vakant.
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§ 62 Rapporter (forts.)
En domarträff kommer att hållas i Linköping den 24-25/8 i samband med
landslagslägret.
Domarkommittén kommer att hålla en domarkurs i Umeå i november.

§ 63 Nya klubbar
Styrelsen beslutade bevilja Marieholms Ju-jutsuklubb inträde i sektionen.
Formellt beslut tas vid kommande FS-möte. Styrelsen hälsar dem varmt
välkomna i sektionen.

§ 64 Tävling
Styrelsen beslutade att utse Kjell Bornemo till Team Manager för ju-jutsu-
landslaget.

Niclas rapporterade inför Swedish Open. Styrelsen beslutade att stå för
halva hyrkostnaden för hallen under söndagen.  Detta beroende på att
Swedish Open och Jönköping Open inte får hållas samma dag i samma hall.
Kostnaden beräknas uppgå till ca 5000:- Niclas deltog inte i beslutet.

En bussresa kommer att arrangeras till German Open den 8/11.
Domargruppen kommer att skicka fyra domare till tävlingen.

§ 65 Framtidsseminarium
Styrelsen undersöker möjligheten att arrangera ett framtidsseminarium
under hösten. Samtliga funktionärer i sektionen kommer att inbjudas. Även
representanter för de olika stilarna i sektionen kommer att få möjlighet att
delta.

§ 66 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 10/9 klockan 21.00
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§ 67 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________________ ____________________
Gunnar Hoffsten Petra Fluor


