
PROTOKOLL  Nr 8 2006     Sid 1 (3) 
 
Fört vid möte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2006-11-04 i Varberg 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör)  
och Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
Adjungerad: 
Daniel Petersson (§82) 
 
§ 75 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 76 Val av justerare 
Dan valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 77 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 7/2006 genomgicks och godkändes.  
 
§ 78 Ekonomi 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget, det börjar bli dags att 
summera 2006. Ett budgetförslag för 2007 kommer att presenteras till nästa 
möte.  
 
§ 79 Swedish Open 2006 
Arrangören av Swedish Open 2006, Kaisho BK, har inkommit med en 
begäran om täckning för den förlust som arrangemanget uppvisade detta år. 
Den redovisning som inkommit diskuterades. Styrelsen beslutade begära in 
kompletterande uppgifter innan ett beslut tas i frågan. 
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§ 80 Juniorlandslag, kamp 
Internationellt sett räknas i dagsläget ålderskategorin 18 – 20 år som 
Juniorer och 15 – 17-åringarna räknas som Aspiranter. En Junior kan även 
tävla som Senior (+21 år) och en Aspirant kan tävla som Junior.  
Seniorlandslagskaptenen har hand om dem som är 18 år och äldre och en 
kommande Juniorlandslagskapten ska ha hand om både Juniorer och 
Aspiranter. Kaptenerna ska ha hand om varsitt lag, men ska naturligtvis 
samarbeta. 
Arbetsbeskrivningen för Juniorlandslagskaptenen reviderades. Den kommer 
inom kort att läggas ut på sektionens hemsida. 
 
§ 81 Tävlandet i Sverige 
Emil visade ett förslag där ett antal ”ambassadörer” åker runt till intresserade 
klubbar i sin region (oavsett stiltillhörighet) och presenterar tävlingsju-jutsu. 
Sektionen står för eventuell resekostnad. 
 
Elitserien föreslås börja med 1:a tävlingen efter SM och avslutas med SM:et 
året därpå. Förhoppningsvis kommer Elitserien att starta efter SM 2007. 
 
§ 82 Domarkommittén 
Daniel Petersson redogjorde för mötet som Domarkommittén hade i 
samband med Swedish Open.  
 
De nya reglerna är nu översatta till svenska och finns att ladda ner på 
sektionens hemsida. 
 
Domararvodena är uppdaterade. Information om detta finns utlagt på 
hemsida. 
 
Två domarkurser har utlysts under året, men båda kurserna har fått ställas 
p.g.a. för få eller inga anmälda. 
 
Nya juniorregler är under utarbetande. Mer information om detta kommer att 
presenteras inom kort. 
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§ 82 Domarkommittén (forts.) 
Ett förslag till språkliga ändringar i de internationella reglerna har skickats till 
den internationella domarkommittén. 
 
§ 83 VM 2006 i Rotterdam 
Laget reser till Rotterdam torsdagen den 16/11. Laget hade en VM-samling i 
Värnamo den 4/11. 
 
§ 84 Resultattavlor 
Emil har fått in offerter på transportsystem för de nya resultattavlorna. Priset 
är i båda fallen något för högt. Ännu en offert runt 5 – 6000 SEK inväntas. 
Emil ombesörjer detta. 
 
§ 85 Inkomna skrivelser 
Samurai JJK, Jönköping, har inkommit med en begäran om ekonomiskt stöd 
för en kurs i självförsvar för kvinnor som ska hållas i samarbete med Polisen 
och Åklagarkammaren i Jönköping. Styrelsen beslutade avslå ansökan med 
motiveringen att det inte är medel som kommer sektionens medlemmar till 
gagn. Niclas Sjöberg deltog inte i beslutet.  
 
§ 86 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 4/12 
 
§ 87 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Dan Andersson 


