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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2007-09-03 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör)  
och Niclas Sjöberg (ledamot) 
 
 
§ 75 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 76 Val av justerare  
Petra valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 77 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 7/2007 genomgicks och godkändes.  
 
§ 78 Ekonomi 
Det budgeterade storlägret har flyttats till mars 2008 år vilket ger extra 
utrymme för oförutsedda utgifter. 
 
Swedish Open ställdes in detta år. Styrelsen beslutade att det utlovade 
arrangörsbidraget på 10.000:- ändå skall betalas ut. 
 
Det finns pengar kvar av det internationella stimulansbidraget för 2007.  
 
§ 79 Swedish Open 2007 
Arrangemanget fick tyvärr av fler orsaker ställas in. Bland annat har det varit 
stor brist på domare och flera större länder uteblev eftersom det varit oklart 
med Challenge Cup-status. Dessutom det internationella förbundets 
hemsida, trots påtryckningar om att ändra, fel datum i sin kalender. 
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§ 80 Landslaget 
Landslaget hade landslagsläger Värnamo den 25-26/8 
 
Landslagets Linda Lindström tog silver på BJJ-VM i Kalifornien 25-26/8 
 
§ 81 Rapporter 
Emil och Petra rapporterade från det senaste FS-mötet. Bland annat har en 
gemensam start- och skadebok diskuterats. 
 
§ 82 Storläger 
Niclas arbetar vidare med sektionens storläger som kommer att hållas i mars 
2008 
 
§ 83 Juniorlandslagskapten 
Styrelsen beslutade att tillsätta Jonathan Askesjö till Juniorlandslagskapten 
med omedelbar verkan.  
 
§ 84 Tävling 
En översyn av tävlingsreglerna bör göras så att de överensstämmer med 
den nya lagen om arrangerande av kampsportsmatcher. Niclas uppdrogs ta 
kontakt med Daniel Petersson angående detta. 
 
§ 85 Elitserien 
Styrelsen uppdrog åt Cicci Nyström, Kalmar BK, att bilda en arbetsgrupp för 
Elitserien. Emil uppdrogs hjälpa Cicci att komma igång med arbetet.
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§ 86 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 9/10 kl. 21.00 
 
§ 87 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Petra Fluor 


