
PROTOKOLL  Nr 8 2008     Sid 1 (3) 
 
Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsports- 
förbundets Ju-jutsusektion 2008-08-13 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Niclas Sjöberg (vice ordförande), 
Petra Fluor (kassör), Gunnar Hoffsten (sekreterare), Cicci Nyström (ledamot) 
 
 
 
 
§ 76 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 77 Val av justerare  
Petra valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 78 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 7/2008 genomgicks och godkändes.  
 
§ 79 Ekonomi 
Petra rapporterade att det under sommaren varit lugnt med ekonomin.  
 
§ 80 Rapporter 
Emil rapporterade från ett möte med Martin Jansson, Stenungsunds 
Kampsport, angående BJJʼs regelverk. Tanken är att sektionen skall 
administrera regelverket på samma sätt som man gör med JJIFʼs regler. 
 
§ 81 Landslaget 
Martin och Isabelle har satt samman tävlingskalendern för hösten 2008. 
Bland annat skall man åka till tävlingar i Slovenien och Tyskland.
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§ 82 Domarkommittén 
Niclas rapporterade angående med de tävlande under sommarlägret i 
Varberg. Önskemål finns att domarna kommer med och tränar med de 
tävlande. Detta skulle gagna alla och föra idrotten framåt. 
 
§ 83 Hemsidan 
Det har varit ganska stilla på nyhetsflödet under sommaren. En uppdatering 
av hemsidan och kalendariet är dock att vänta inom kort. En levande 
hemsida är, förutom information från styrelsen, till stor del beroende av 
material från klubbarna. 
 
§ 84 Nya klubbar 
Kristianstad MMA/BJJ Klubb och Borås Ju-jutsu Kai har sökt inträde i 
sektionen. Såvida inte distriktet har något att invända hälsar styrelsen dem 
varmt välkomna. 
 
§ 85 VM 2008 i Malmö 
Petra och Emil kommer att träffa representanter för Malmö Kommun i ett 
möte den 27/8 för att diskutera upplägget i Baltiska Hallen och detaljer inför 
evenemanget.  
 
Emil rapporterade att sponsorer är på gång. Mer information kommer under 
nästa möte. 
 
Juniorlandslaget kommer att deltaga på VM som funktionärer. 
 
En ny transportkoordinator diskuterades. Namnförslag skall läggas fram till 
nästa möte. 
 
§ 86 Tävling 
Cicci rapporterade angående tävlingskalendern. Närmast på tur står Varberg 
Cup den 13/9 följt av Dala Fighten den 18/10. 
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§ 86 Tävling (forts) 
Niclas rapporterade angående ett möte med Mikael Bengtsson angående 
Elitserien. Man kommer inom kort att kalla till ytterligare ett möte där, förutom 
Niclas och Mikael, Dan Andersson och Cicci Nyström kommer att deltaga. 
 
§ 87 Nästa möte 
Nästa möte blir ett telefonmöte den 1/9 kl. 21.00 
 
§ 88 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Gunnar Hoffsten     Petra Fluor 


