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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo- och 
Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2004-09-01 
 
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 
Dan Andsersson valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 69 Föregående mötens protokoll  
Protokoll nr 7/2004 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§ 70 Ekonomi 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.  
 
Luleå JJK har ansökt om ett bidrag på 4000:- för att arrangera ett läger lokalt 
i Luleå för elever som inte har möjlighet att åka på läger på andra håll i 
landet, bland annat på grund av långa avstånd.  
Styrelsen konstaterade att budgeten för arrangemanget inte anger ett 
nollresultat utan ett eventuellt förlustbidrag, varför en balanserad budget 
kommer att krävas in. Beslut bordlades därför till nästa möte. Petra uppdrogs 
kontakta Luleå JJK. 
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§ 71 Rapporter 
Emil rappoterade från det senaaste FS-mötet. Diskussioner med JJIF fortgår 
angående att arrangera VM i Sverige 2008 och FS ställer sig positivt till en 
ansökan. 
 
Emil rapporterade inför den internationella domarkursen i samband med 
Swedish Open i Jönköping den 25/9-04 
 
§ 72 Landslaget 
Landslagstruppen till VM kommer att offentliggöras efter landslagslägret den 
11-12/9 i Gävle. 
 
§ 73 Domare 
Domarkommittén undersöker möjligheterna att arrangera en domarkurs i 
samband med Dala Fighten den 29/10-04 
 
§ 74 Tävling 
Gunnar och Dan rapporterade från ett kreativt möte med ledningen för 
Swedish Open. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas den 16/9-04 i 
Jönköping. 
 
§ 75 Nya klubbar 
Ljungby Ju-jutsuklubb och Ju-jutsuklubben Shogun, Halmstad, har beviljats 
inträde i förbundet. Stenungsunds Kampsportsakademi har startat en ju-
jutsusektion. Styrelsen hälsar dem välkomna i sektionen. 
 
§ 76 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte måndagen den 11/10 kl. 21.00 
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§ 77 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Dan Andersson 


