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PROTOKOLL  NR. 7 2011 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 
2011-06-09 kl. 21.00-22.40. 
 
Närvarande: 
Daniel O Norrgård (ordförande), Jonas Elfving (kassör), Sofie Henningsson (sekreterare), 
Tobias Back (suppleant), Isabelle Sarfati (suppleant), Gunnar Hoffsten (vice ordförande, 
deltar från och med § 81 e.). 
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 72 Val av mötessekreterare 
Sofie valdes till mötessekreterare. 
 
§ 73 Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Jonas valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 74 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Protokoll nr. 5 2011 föredrogs och lades till handlingarna.  
Protokoll nr. 6 2011 angående beslut fattat per capsulam via e-post 2011-05-19 föredrogs 
och lades till handlingarna. 
 
§ 75 Ekonomi 2010, avstämning 
Daniel rapporterade om läget idag samt meddelade att han kommer att ha ett nytt möte 
med revisorerna i slutet av juni. 
 
§ 76 Ekonomi 2011. 
Jonas rapporterade att det nu flyter på med in- och utbetalningar vilket hade stannat upp 
ett tag på grund av en miss i betalningsrutinen, vilket nu är åtgärdat. Jonas rapporterade 
även från kassörsutbildningen han gått genom SB&K. 
 
§ 77 Björn Hornwalls minnesfond 
Daniel rapporterade från senaste styrelsemötet med fondstyrelsen för Björn Hornwalls 
minnesfond (Hans Greger, Bertil Bergdahl, Stefan Stenudd, Ola Johansson och Daniel 
Norrgård). Fondstyrelsen beslutade att upplösa fonden och att förvaltningen av medlen på 
omkring 145 000 kr kommer att ske genom SvJJF för utveckling och utövande av 
stiloberoende traditionell ju-jutsu genom  i första hand lägerverksamhet. Styrelsen för 
SvJJF vill härmed tacka fondstyrelsen för förtroendet, och kommer att förvalta medlen i 
enlighet med uppdragna riktlinjer (se bilaga 1). 
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§ 78 Medlemsrekrytering och barn- och ungdomsverksamhet 
Tobias redogjorde för de tankar och idéer som han och Henrik diskuterat, och de kommer 
att träffas inom kort för att utarbeta konkreta förslag att lägga fram till styrelsen kring de 
projekt de vill genomföra. 
 
§ 79 Verksamhetsplan 2011 
Frågan bordlades till nästa möte då Gunnar inte var närvarande. 
 
§ 80 Hemsidan 
Styrelsen var enig om att vi måste se över hemsidehanteringen. Styrelsen uppdrog åt 
Henrik och Tobias att till nästa möte jobba vidare med frågan. 
 
§ 81 Övriga frågor 
a.) Avtal med rese-arrangörer; 
Daniel rapporterade att Gunnar jobbar vidare med frågan och att det eventuellt kan bli 
något som även våra klubbar ska kunna använda sig av till rabatterade priser. 
b.) Elektronisk tävlingslicens; 
Styrelsen beslutade att tills vidare tacka nej till förslaget. Daniel meddelar kansliet detta. 
c.) Extra årsstämma 2011; 
Styrelsen beslutade att uppdra åt Daniel Norrgård att kalla till extra årsstämma lördagen 
den 24 september, samt att sköta planeringen av detta, boka lokal etc. 
d.) Förfrågan från SB&K angående förbundsläkare;  
Daniel redogjorde för Medicinska kommitténs arbete med att utreda möjligheten till en 
egen förbundsläkare inom SB&K; att närvara vid tävlingar, att jobba med 
forskningsprojekt rörande våra sporter etc. Medicinska kommittén vill nu undersöka 
behovet av detta och kommer att skicka ut en enkät i frågan. Styrelsen uppdrog åt Jonas 
att besvara denna för Svenska Jujutsufederationens räkning. 
e.) EM i Maribor, Slovenien; 
Gunnar Hoffsten inträdde i kvällens möte, och redogjorde för EM i Maribor där Sverige 
tog hem en guldmedalj med Sara Widgren i -62 kg-klassen. EM-guldet är Sveriges första 
internationella mästerskapsmedalj sedan 2008. Sara är även uttagen till kommande VM i 
Colombia. 21 länder deltog i EM och 19 av dessa var representerade på Ju-jitsu European 
Union:s kongress, där Gunnar Hoffsten blev omvald som revisor. Kongressen beslöt att 
hålla junior-EM varje år istället för vartannat såsom tidigare, efter att 15 länder röstat för 
förslaget medan Sverige, Danmark, Schweiz och  Italien röstade emot. 
f.) Jutsuligan; 
Vi konstaterar att Svenska Jutsuligan 2011 avslutats i och med Nordfalken Fight 
Challenge i maj. Sammantaget har det hela varit mycket lyckat och välskött av samtliga 
inblandade. 
Styrelsen uppdrog åt Isabelle att tills ny Sportchef utsetts hålla kontakt med deltävlings-
arrangerande klubbar och samordna höstens tävlingsschema inför starten av nästa 
tävlingssäsong. 
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§ 82 Kommande styrelsemöten 
Nästa möte blir telefonledes den 21 augusti kl. 18.00. 
Nästa fysiska möte blir i samband med extrastämman 24 september kl. 16.00 i Stockholm. 
 
§ 83 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Förteckning av bilagor 
 
Bilaga 1 Mötesprotokoll för Björn Hornwalls minnesfond 2011-05-30.  
 
 
 
________________________    _______________________ 
Daniel O Norrgård, mötesordf.    Jonas Elfving, justeringsman 
 
 
________________________ 
Sofie Henningsson, mötessekr. 


