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Svenska	  Ju-‐jutsu	  Federationen	  	  	  	  Styrelsemöte	  	  nr	  3	  	  	  	  6	  april	  2012	  

	  

Närvarande:	  Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg,	  sekreterare	  Irene	  Brändström,	  kassör	  Nico	  Christoforidis,	  
Tobias	  Back,	  Henrik	  Andersson,	  Monika	  Billger,	  Mikael	  Olsson	  

Adjungerad:	  Gunnar	  Hoffsten	  

Anmält	  frånvaro:	  Isabelle	  Sarfati	  	  	  

§	  9	  Mötets	  öppnande	  

Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  kl	  16:30.	  

§10	  Dagordning	  

Ingen	  dagordning	  fanns	  inför	  mötet	  men	  styrelsen	  har	  fått	  minnesanteckningar	  från	  årsmötet	  av	  
ordförande	  utskickad	  via	  mail.	  Bilaga	  1.	  

§11	  Presentation	  av	  styrelsen	  

Styrelseledamöterna	  presenterade	  sig	  för	  varandra,	  även	  övriga	  personer	  med	  olika	  uppdrag	  inom	  
Federationen	  gicks	  igenom.	  

§	  12	  Justerare	  

Till	  justerare	  valdes	  Henrik	  Andersson	  att	  jämte	  ordförande	  och	  sekreteraren	  justera	  dagens	  
protokoll.	  

§	  13	  Hemsidan	  	  

Beslutades	  att	  en	  ny	  hemsida	  skall	  upprättas.	  	  

Olika	  förslag	  på	  plattform	  diskuterades	  och	  beslutades	  att	  Tobias	  Back,	  Gunnar	  Hoffsten,	  Henrik	  
Andersson	  samt	  ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  undersöker	  vilken	  som	  är	  lämpligast	  att	  använda	  av	  
Federationen	  för	  sin	  hemsida.	  Enligt	  tidigare	  beslut	  kan	  upp	  till	  20	  000	  kr	  användas	  för	  detta	  
ändamål.	  

Beslutades	  att	  arbetet	  med	  den	  nya	  hemsidan	  ska	  vara	  igång	  inom	  två	  veckor	  från	  dagens	  datum.	  	  	  

§	  14	  Budget	  

Henrik	  Andersson	  presenterade	  ett	  förslag	  på	  den	  nya	  reviderade	  budgeten.	  100	  000	  kr	  ska	  användas	  
till	  ”stilövergripande/	  stiloberoende	  mål”,	  enligt	  tidigare	  beslut	  från	  årsstämman.	  Bilaga	  2	  och	  3.	  

Beslutades	  att	  varje	  styrelseledamot	  undersöker	  fler	  sätt	  att	  söka	  bidrag	  från	  olika	  instanser	  till	  
nästkommande	  möte.	  

Beslutades	  att	  skapa	  ett	  ungdomsråd	  i	  åldersgruppen	  8	  –	  20	  år	  så	  snart	  som	  möjligt.	  

Budgetfrågan	  bordlades.	  	  



Sida	  2	  av	  2	  

	  

§	  15	  Profilkläder	  

SBI	  Budosport	  har	  erbjudit	  styrelsen	  profilkläder	  och	  Gunnar	  visade	  upp	  en	  pikétröja	  samt	  en	  jacka	  
med	  namnbrodyr	  och	  en	  logga.	  

Beslutades	  att	  Irene	  Brändström	  sammanställer	  en	  lista	  med	  namn	  och	  storlekar	  och	  överlämnar	  
denna	  till	  Budo	  Nord.	  	  

§	  16	  Stadgeändring	  

Beslutades	  att	  Irene	  Brändström	  utarbetar	  ett	  förslag	  med	  en	  ny	  stadga	  gällande	  antalet	  män	  och	  
kvinnor	  som	  ska	  finnas	  i	  Federationens	  styrelse.	  Detta	  förslag	  kommer	  sedermera	  att	  bli	  en	  
proposition	  till	  nästa	  årsmöte.	  

§	  17	  European	  Challenge	  

Gunnar	  Hoffsten	  presenterade	  sitt	  arbete	  med	  att	  få	  European	  Challenge	  Cup-‐status	  för	  Göteborg	  
Open	  2013.	  

§	  18	  inkommen	  skrivelse	  från	  Umeå	  Budoklubb	  

UBK	  har	  inkommit	  med	  en	  äskande	  om	  medel	  till	  att	  genomföra	  en	  s.k.	  Flashmob	  på	  en	  nationell	  
nivå.	  Bilaga	  4.	  

Beslutades	  att	  Tobias	  Back	  kontaktar	  Ida	  Blomberg	  från	  Umeå	  Budoklubb	  för	  att	  ställa	  ytterligare	  
frågor	  och	  framföra	  styrelsens	  krav	  om	  hur	  detta	  event	  bör	  genomföras.	  Skulle	  äskandet	  om	  medel	  
vara	  av	  en	  brådskande	  karaktär	  kan	  ett	  beslut	  tas	  per	  capsulam	  via	  mail.	  	  	  

Beslut	  om	  ekonomiskt	  stöd	  till	  Flashmoben	  bordlades.	  

§	  19	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  förklarade	  mötet	  avslutat	  kl	  19:28.	  

	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

___________________________________	   	   _____________________________	  

Ordförande	  	  Jesper	  Kedjevåg	  	   	   Sekreterare	  	  Irene	  Brändström	  

	  

___________________________________	  

Justerare	  	  Henrik	  Andersson	  


