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Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen  
2009-08-15  kl. 10.00-15.00. 
 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),  
Cecilia Nyström (sekreterare), Petra Fluor (kassör), Michael Kuntz (ledamot). 
 
 
 
§ 81 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 82 Val av justerare  
Gunnar valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 83 Föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 7/2009 genomgicks och godkändes.  
 
§ 84 Ekonomi 
Petra meddelade att det fortfarande saknas redovisningar från diverse 
poster.  
De saknade €2000 från WG 2005 har kommit. 
Budgeten ser förhållandevis bra ut. Petra har inte fått in de senaste 
ekonomiska siffrorna.  
Inför hösten ser det lugnt ut, eftersom det inte förväntas några större utgifter.   
 
§ 85 Federationens Ekonomihantering 
Idag är hanteringen av fakturor osv. mycket tungrodd. En diskussion fördes 
om vi kan hantera detta på ett enklare sätt.  
Bland annat presenterade Emil en idé om använda bokförningsprogrammet 
Visma/SPCS.   
 
§ 86 Svenska Ju-jutsuligan/Tävling 
Följande tävlingar i Svenska Ju-jutsuligan är klara: 
Dalafajten i Borlänge, 24/10 2009  
Nybro, november 2009  
Götakampen i Göteborg, januari 2010  
X-fight i Gävle, februari 2010 
Nordic Cup i Nacka, mars 2010 
Calmar Cup i Kalmar, maj 2010 
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Vi får med dessa tävlingar en bra spridning, med tävlingar över hela landet. 
Det vi tycker saknas är en tävling i landets norra region. 
 
Petra kommer att göra en redovisningsblankett som arrangören ska skicka in 
efter det att tävlingen är genomförd. 
 
Programvaran till våra scoreboards som Nico van Dijk gjort är klara och 
kommer att läggas in på tre datorer. Mjukvaran är gratis. 
 
Tre stycken tävlingspaket ska göras. I varje ska följande finnas: 
1 flagga för Ju-jutsufederationen 
1 dator med ovannämnd programvara 
1 projektor 
1 projektorduk 
Protokoll 
Tävlingsguide/Tävlingslathund 
 
Dessa tävlingspaket ska tills vidare finnas hos Emil, Michael samt Niclas 
Sjöberg.  
 
Gunnar kollar pris på förbundsflaggor, Svensk flagga samt protokoll i 
blockform. (5000 för kamp och 1500 för duo) 
Emil gör en ansvarsförbindelse för tävlingspaketet. Han gör även en 
tävlingslathund som ska ligga med i varje tävlingspaket. 
Detta ska vara klart senast 30 september 2009.  
 
Diskussion fördes om vi ska ta fram ett pris till ligans deltävlingar.  
Cicci kollar gällande dessa priser. 
 
Vi har fått en möjlighet till sponsring av Svenska Ju-jutsuligan.  
All förhandling kommer att skötas av Emil.  
 
§ 87 Swedish Open 2010 
Vi har fått bekräftat av Ronald Bartens att om Swedish Open genomförs 
2010 i Malmö kommer tävlingen att få European Challenge Cup status. 
 
§ 88 SM 2010 
En ny skrivelse med krav för att arrangera SM har kommit från SKIFT 
(Sollentuna KampIdrottsFörening & Träningscenter).  



Dokumentet diskuterades och med ett par olika justeringar accepterades 
SKIFT:s skrivelse. 
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§ 89 Landslagen 
Vi kommer att begära in en specifikation av Martin Ingholt, Isabelle Sarfati 
och Jonatan Askersjö om vad som har hänt och vad som kommer att hända 
under året gällande respektive landslag. 
Petra kommer att göra en kravspecifikation över vad som krävs av 
respektive landslagscoach.  
       
§ 90 Tävlingsregler för barn, ungdomar och juniorer 
Ett förslag har tagits fram till ändringar i tävlingsreglementet. Efter vissa små 
justeringar klubbades förslaget igenom. Se bifogad fil. 
 
§ 91 Graderingssystem  
Emil har varit i kontakt med Niclas Sjöberg gällande graderingssystemet. Ett 
par små detaljer är kvar innan allt är klart för remiss. Detta skall vara klart 
senast 31 augusti 2009.  
 
§ 92 Framtidsvisioner  
Petra föreslog att vi ska jobba vidare med de idéer vi pratade om senast vi 
träffades. Hon redovisade för styrelsen de punkter vi tidigare tagit upp 
eftersom Michael inte var med vid detta tillfälle. 
 
Emil informerade att det kommer att startas ett Ju-jutsugymnasium i Nybro 
med start hösten 2011. Ett slutligt möte med kommun och skola kommer att 
vara i Nybro där Emil, Michael Söderqvist och Javier Escalante kommer att 
vara med. 
 
Gällande punkten med DM och samarbete med distrikten tar Cicci kontakt 
med utbildningsansvarig/distriktsamordnare på kansliet om vad som kommer 
att hända i framtiden. 
  
Petra kommer att korrigera dokumentet gällande framtidsvisionerna. 
 
§ 93 Mattvagnar  
Emil presenterade ett förslag på mattvagnar som ska göras.  



Emil begär in offerter. Vi kommer att behöva tre stycken. Sydöstra Sveriges 
Budoförbund kommer att behöva 5 stycken. Köper vi dessa åtta ihop 
kommer vi förhoppningsvis att få ett bra pris.  
      
§ 94 Internationellt 
JVM kommer att köras 26-29 november 2009 i Aten, Grekland.  
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§ 95 Samarbete med Judoförbundet 
Gunnar har varit i kontakt med Svenska Judoförbundets ordförande Kent 
Härstedt om ett samarbete för våra landslag. Vi ser detta positivt och Emil 
kommer att ta en vidare kontakt med Kent.   
 
§ 96 Domare 
I samband med ett landslagsläger i Nybro kommer domarna att bjudas in för 
att delta i träningen under vissa pass. Samtidigt kommer det att vara viss 
utbildning.  
 
§ 97 TV-produktionen gällande VM-sändningen 
Emil har fortsatt kontakt med advokaten gällande Livestreams TV-
produktion.  
I framtiden har vi några nya möjligheter att jobba med när det gäller 
webbsändningar.  
 
§ 98 Björn Hornwalls minnesfond 
Fonden är överförd till Svenska Ju-jutsuförbundet. Emil kommer att kontakta 
fondens styrelse om förslag att byta fondförvaltare.   
  
§ 99 Nästa möte 
Nästa möte blir den 6/9 kl. 21.00 
 
§ 100 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
_____________________ 
Cicci Nyström 
 
 



 
 
Justeras av 
 
____________________ 
Gunnar Hoffsten 


