
PROTOKOLL  Nr 7 2004     Sid 1 (3) 
 
Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo- och Kampsportsförbundets 
Ju-jutsusektion i Varberg 2004-07-25 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),  
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör)  
och Niclas Sjöberg (ledamot) 
  
Adjungerad: 
Anders Assarsson (§61) 
 
 
§ 57 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 58 Val av justerare 
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 59 Föregående mötens protokoll  
Protokoll nr 6/2004 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§ 60 Ekonomi 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Styrelsen konstaterar att 
efter halva året ligger vi enligt budget. 
 
Styrelsen beslutade anslå en del av breddsatsningspengarna till landslaget. 
Pengarna skall fördelas på kamp (45.000) och par (10.000). 
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§ 61 Swedish Open 
En internationell domarkurs kommer att hållas i samband med Swedish 
Open. Kursledare kommer att vara Henrik Sandberg från Danmark. 
Tävlingen kommer att köras med dubbelt återkval enligt internationella 
regler.  
Gunnar och Dan uppdrogs ha ett möte med ledningen för Swedish Open 
inom kort. Preliminärt bokades ett möte till den 26/8. 
 
§ 62 Rapporter 
Emil rapporterade från landslagslägret i Södertälje den 1-4/7. Det var många 
positiva reaktioner från deltagarna under lägret. Bl.a. höll Nico Christoforidis 
utbildning i kostlära. 
 
Emil rapporterade inför VM i Madrid. Landslagstruppen kommer att tas ut 
senast den 31/8.  
 
Emil och Dan rapporterade från den internationella domarkursen och 
sommarlägret på Korfu. Dan Andersson och Hans Brändström gick en 
Refreshing Course för World Referees. Emil Gustafsson gick en steg två-
kurs till International Referee. Bertil Bergdahl gjorde ett muntligt test till World 
Referee. Mats Wiklund från Högdalens JJK deltog på sommarlägret. 
Under veckan togs en del frågor upp som kommer att behandlas på JJIF:s 
kongress i samband med VM i Madrid. 
 
Representanter från styrelsen har under sommaren besökt och deltagit på 
flera nationella och internationella sommarläger. 
 
§ 63 VM i Sverige 2008? 
Styrelsen beslutade undersöka möjligheterna att få arrangera VM i Sverige 
2008. Detta som ett led i ju-jutsuns 100-årsjubiléum i Sverige. 
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§ 64 Landslaget 
16-17/10 går German Open i Hanau i Tyskland. Resa till tävlingen kommer 
att gå med buss. 
 
§ 65 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 1/9 kl. 21.00 
 
§ 66 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Petra Fluor 
 
 


