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Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2007-07-29 i Tvååker. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör)  
och Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
Adjungerad: 
Henke Johnsson (§67) 
 
§ 63 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 64 Val av justerare  
Niclas valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 65 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 6/2007 genomgicks och godkändes.  
 
§ 66 Ekonomi 
Det ekonomiska läget är under kontroll.  
 
Kaisho BK har ännu inte inkommit med någon budget för Swedish Open 
2007. Niclas uppdrogs att kontakta dem i ärendet. 
 
Det är dags att söka internationellt stimulansbidrag. Petra uppdrogs ta fram 
en ansökan. Pengar ska sökas för VM-förberedelserna, European Masters 
Games och eventuellt också det internationella landslagslägret sommaren 
2008. 
 
§ 67 Hemsidan 
En ny, gemensam, layout är på gång för förbundets och sektionernas 
hemsidor. Henke samarbetar med förbundets internetansvarige Henrik 
Krantz om detta. 
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§ 68 Landslaget 
Landslaget hade landslagsläger på Bosön den 28/6 – 1/7 
 
Johan Ingholt, NKC och Linda Lindström, Nacka Dojo, var inbjudna till 
Frankrike på träningsläger tillsammans med de främsta från VM i Rotterdam 
samt de franska landslagen i ju-jutsu, judo och karate. Nästa år kommer 
fransmännen att bjuda in fem deltagare från varje land. Johan och Linda var 
mycket nöjda med lägret. 
 
§ 69 Rapporter 
Emil och Petra rapporterade från det senaste FS-mötet.  
 
Emil, Niclas och Gunnar rapporterade från det Internationella sommarlägret 
på Rhodos. Efter genomgågen domarkurs fick Emil licensen World A 
Referee och Niclas licensen World B Referee. Gunnar deltog på den 
tekniska kongressen och var tillförordnad sekreterare på ett möte med den 
internationella domarkommittén. Gunnar kommer dessutom att ingå i en 
arbetsgrupp som kommer att se över de delar av tävlingsreglerna som rör 
tävlingsområdets storlek och färg. 
 
Dan rapporterade från domarkommittén. Styrelsen beslutade att en 
domarutbildning minst en gång om året måste fram, även om den inte går 
runt ekonomiskt. Alla domare ska inbjudas till fortbildning i samband med 
landslagslägret i november. 
 
§ 70 EMG 2008 
Petra rapporterade från ett möte med deltagande idrotter i EMG 2008
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§ 71 VM 2008 
Emil uppdrogs undersöka om sektionen kan söka pengar för att 
projektanställa någon de sista sex månaderna före VM. 
 
Arrangörerna för VM i Rotterdam har erbjudit sig att hjälpa till med 
arrangemanget. Gunnar uppdrogs ta fram en helg för ett möte med dem. 
 
Diskussionerna angående sponsoragent fortgår. Inget är ännu klart, men 
mer information kommer till nästa möte. 
 
§ 72 Nya klubbar 
IF Gake Dojo Laholm och IF Gake Dojo Markaryd hälsas välkomna till 
sektionen.  
 
§ 73 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 3/9 kl. 21.00 
 
§ 74 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Niclas Sjöberg 


