PROTOKOLL

Nr 9 2007
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Fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion 2007-10-22
Närvarande:
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande),
Gunnar Hoffsten (sekreterare), Petra Fluor (kassör)
Frånvarande:
Niclas Sjöberg (ledamot)

§ 88 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 89 Val av justerare
Emil valdes att justera dagens protokoll.
§ 90 Föregående mötes protokoll
Protokoll 8/2007 genomgicks och godkändes.
§ 91 Ekonomi
Kassören rapporterade att det ekonomiska läget är under kontroll och att det
är dags att blicka framåt mot 2008.
§ 92 Rapporter
Emil rapporterade från det senaste FS-mötet.
§ 93 Landslaget
Landslagsledningen har ansökt om ekonomiskt bidrag för ett
forskningsprojekt tillsammans med Idrottsmedicinska Institutionen på Umeå
Universitet. Projektet handlar om prestationsutveckling och skall ge laget så
bra förutsättningar som möjligt inför hemma-VM 2008 och framtida
satsningar såsom World Games 2009.
Styrelsen beslutade att bidra med 15.000 kronor för perioden 2007/2008 och
kommer även att skicka ansökan vidare till SB&K Medicinska Kommmitté.
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§ 93 Landslaget (forts.)
Det svenska juniorlandslaget, med den nye kaptenen Jonathan Askesjö i
spetsen tog tre medaljer på Junior-VM i Tyskland den 6-7 oktober. Styrelsen
gratulerar Robin Holmkvist till ett silver samt Sara Widgren och Jonas Lund
till varsitt brons.
§ 94 Domarkommittén
Två domare kommer att åka till St. Petersburg Open den 1-2 december.
En domarträff kommer att hållas den 17 november i Nybro.
§ 95 Storläger
KFUM-Hallen i Jönköping är bokad och ett antal instruktörer är kontaktade.
§ 96 VM 2008
Gunnar och Emil kommer att träffa representanter för det Nederländska
Judoförbundet, som arrangerade ju-jutsu-VM 2006, den 24-25 november i
Amsterdam. Ett nära samarbete om arrangemanget i Malmö kommer att
diskuteras.
Petra har haft kontakt med Christian Schlyter på Malmö Stad angående
Baltiska Hallen. Ett utkast till avtal är på gång.
Gunnar har varit i kontakt med Tony Hansson och Karin Ersson som jobbar
med 100-årsjubiléet som Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerar. Bland annat
kommer man att hålla uppvisningar på EMG och VM.
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§ 97 Nästa möte
Nästa möte blir den 10/11 i samband med BudoMaster Cup i Varberg.
§ 98 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Gunnar Hoffsten

____________________
Emil Gustafsson

