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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo- och
Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2003-09-10
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg
(ledamot)

§ 67 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 68 Val av justerare
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll.
§ 69 Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 7/2003 godkändes och lades till handlingarna.
§ 70 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Styrelsen beslutade täcka förlusten för SM 2003. Kostnaden beräknas
uppgå till 5000:- Emil deltog inte i beslutet.
§ 71 Rapporter
Ett nytt sponsoravtal är klart med SBI Budosport. Avtalet löper på två år och
löper ut 2005-08-31.
Petra rapporterade från det senaste FS-mötet.
Emil rapporterade om diskussionerna kring Björn Hornwalls minnesfond.
Man har nu enats om en lösning för fondens framtida förvaltning.
Styrelsen beslutade utse Mathias Forsberg till coach för kamplandslaget.
Därmed är sökandet efter en coach äntligen över.
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§ 71 Rapporter (forts.)
Dan rapporterade om arbetet i tävlingskommittén, bl.a. framtagandet av
tävlingsarrangörspärmen och ett nytt system för tävlingslicenser.
Enligt domarkommitténs förslag beslutade styrelsen satsa 15.000:- på det
nya systemet. Tanken är att systemet ska generera vinst redan under det
första året.
Petra avsade sig uppdraget som handikappansvarig för ju-jutsusektionen
under det senaste FS-mötet. Styrelsen söker nu en ny handikappansvarig.
Styrelsen konstaterade att svensk ju-jutsu på sistone synts i tidningarna
Svenska Fighter och i italienska Sportivo, där bl.a. Gunnar bidragit med en
artikel.
§ 72 Klubbar
Lödde JJK har begärt utträde ur förbundet. Utträdet bifölls inte vid det
senaste FS-mötet.
§ 73 Framtidsseminarium
Styrelsen beslutade hålla ett framtidsseminarium den 6/12 2003. Styrelsen
uppdrog åt Petra att finna en lämplig lokal.
§ 74 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 8/10 klockan 21.00
§ 75 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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