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PROTOKOLL  Nr 7 2010  
      
      
Fört vid möte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen i Nybro 
2010-07-04 kl. 12.15-14.15. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande), Cicci 
Nyström (sekreterare), Emil Halvardsson (kassör) Michael Kuntz (ledamot), 
Helena Hugosson (ledamot). 
 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 70 Val av justerare  
Gunnar valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 71 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 6 2010 genomgicks och godkändes.  
 
 
§ 72 Ekonomi 
Emil H. meddelade att vi ännu inte fått tillgång till vår bokföring. Det är dock 
inga problem med de övriga ekonomiska bitarna såsom in- och utbetalningar. 
Bokslut gjordes i förra månaden. 
 
 
§ 73 Svenska Jujutsuligan/Tävling 
Följande tävlingar inför Jujutsuligan 2010/2011 är: 
NKC i Nybro 6/11 2010 
Gothenburg Open i Göteborg (planerat i januari men inget datum spikat) 
Nordic i Nacka (inget datum spikat) 
Calmar Cup den 7/5 2011 
Vi har trots påtryckningar inte fått svar från Borlänge JJK gällande Dala-fighten 
i oktober, Gävle JJK gällande X-fight i februari, Ljungby JJK gällande 
Nordfalken Fight Challenge i juni. 
 
Styrelsen kommer att arbeta fram ett förslag på en mall till Jujutsuligans 
arrangörsklubbar gällande inbjudan, schema osv.  
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Göteborg JJK och Budoklubben Shindo kommer arrangera en uppvisning (Big 
Glenn Open), dels kommer det internationella tävlingssystemet visas dels Ju-
jutsu Kais tävlingssystem. 
 
Överskottet kommer att gå till Läkare utan gränser. Styrelsen beslutade att 
bidra med 2500: - till detta arrangemang.  
 
Emil G. kommer att be Martin Ingholt och Isabelle Sarfati samanställa ett 
tävlingskalendarium inför säsongen 2010/2011.  
 
Inför Svenska Jujutsuligan/Barn & ungdom 2010/2011 kommer det att finnas 
bidrag att hämta från Idrottslyftet.   
 
Diskussion fördes gällande en omorganisation inom landslaget. 
Ett förslag kom att vi ska tillsätta en Förbundskapten för hela landslaget (kamp 
senior och junior samt duo). Ett förslag kommer att tas fram inom kort.  

 
 

§ 74 Swedish Open 2011 
Cicci kontaktar Emil Andersson i Malmö JJK gällande SWOP i Malmö. Datum 
ska vara bestämt inom tre veckor. Då ska även hallen vara bokad. 
 
 
§ 75 Graderingssystem  
En referensgrupp med Ingemar Sköld, Bertil Bergdahl och Pavel Antonsson 
har utsetts av styrelsen och kommer inom kort att få del av det första utkastet.  
 
 
§ 76 Ju-jutsugymnasium  
Under veckan kommer ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning i 
Jujutsu att skickas in till SBKF som ska godkänna ansökan. 
I slutet av juli kommer det att finnas en broschyr om Jujutsu-gymnasiet för 
kommersiellt syfte. Helena kommer att göra denna. 
 
§ 77 Internationellt 
Inget att rapportera. 
 
 
§ 78 Domare 
Michael Kuntz, Emil Gustafsson, Kristoffer Sundström, Cicci Nyström samt 
Daniel Norrgård är klara för att döma German Open i oktober. 
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§ 79 Arbetsbeskrivning 
Cicci kommer att sammanställa förslag från övriga styrelsemedlemmar 
gällande arbetsbeskrivningen för att sedan läggas upp på hemsidan. 
Emil skickar över de förslag han redan fått in av styrelsen. 
 
 
§ 80 Kalender 2011 
Ett förslag har kommit in på att göra en kalender inför 2011 att sälja. Bilderna 
ska bestå av vårt landslag. Helena kommer att kontakta landslaget gällande 
att det blir fotografering till kalendern under nästa landslagsträff som är i 
Karlstad i september. Kalendern ska vara klar till försäljning i november. Allt 
överskott kommer att gå till landslaget. 
 
 
§ 81 Nästa möte 
Nästa möte blir den 6/9 kl. 21.00 över telefon. 
 
 
§ 82 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 
 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Gunnar Hoffsten 


