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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2005-11-08. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör) och  
Niclas Sjöberg (ledamot) (från §76) 
 
 
 
§ 70 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 71 Val av justerare 
Petra Fluor valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 72 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 5/2005 genomgicks och godkändes.  
Protokoll nr 6/2005 och nr 7/2005 bordlades till nästa möte. 
 
§ 73 Ekonomi 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Det ser mycket bra ut inför 
årsslutet. Kostnaderna för Dutch Open flyttas då tävlingen kommer att gå 
först nästa år. 
 
SM-tävlingarna i Kalmar gick med förlust. En förlustgaranti på 5000:- 
kommer att betalas ut. 
 
Nya scoreboards måste tas fram. Emil uppdrogs ta fram en kostnadsbild till 
nästa möte.  
 
§ 74 Rapporter 
Petra rapporterade från det senaste FS-mötet. 
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§ 74 Rapporter (forts.) 
Joachim Thumfart från det Tyska Ju-jutsuförbundet arbetar med ett EU-
projekt för ungdomsträning. Han kommer att söka pengar för de nationella 
förbunden till utbildning av instruktörer mm. 
 
§ 75 Tävling 
En eventuell elitserie diskuterades. Enligt förslaget kommer ett antal 
befintliga tävlingar bilda en elitserie. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget 
och kommer innan årets slut att presentera ett utkast till en elitserie. 
 
Det har ännu inte inkommit något svar från Kaisho BK, Helsingborg, 
angående Swedish Open 2006.  
 
§ 76 Landslaget 
Sverige har fått två juniorvärldsmästare i Marcus Eriksson, Nacka JJK och 
Johan Jorup, Linköpings BK. Tävlingarna gick i Hanau i Tyskland. 
Samtidigt med Junior-VM gick German Open. Linda Lindström, Nacka JJK, 
tog brons i -55kg och Joakim och Björn Hallstig, Umeå BK, tog brons i duo.
 
§ 77 Tekniskt möte, JJIF 
Styrelsen beslutade att Gunnar Hoffsten och Daniel Petersson ska 
representera Sverige på det tekniska möte som ska hållas i Aten den 2-4 
december.  
Ett kort möte med tävlande och domare kommer att hållas i samband med 
BudoMaster Cup i Varberg den 26 november.  
Då det finns många förslag till ändringar i tävlingsreglerna är det viktigt att 
Sverige finns representerat och att de aktiva får del i den svenska 
hållningen. Beslut om vilka förslag som ska stödjas på mötet i Aten tas på 
nästa styrelsemöte.
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§ 78 Nya klubbar 
Shintai Kempo Ryu, Västerås har sökt inträde i sektionen. Om distriktet inte 
har något att invända hälsar styrelsen dem varmt välkomna. 
 
§ 79 Övriga frågor 
Lagförslaget som tagits fram av kampsportsutredningen diskuterades. Niclas 
uppdrogs att sammanfatta styrelsens synpunkter. 
 
BudoMaster Cup hålls den 26 november i Varberg. En domarkurs kommer 
att hållas i samband med tävlingarna. 
 
§ 80 Nästa möte 
Nästa möte hålls i Varberg den 27 november i samband med BudoMaster 
Cup. 
 
§ 81 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Petra Fluor 
 
 


