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Svenska	  Ju-‐jutsu	  Federationen	  	  	  	  Styrelsemöte	  	  nr	  6	  	  	  	  4	  juni	  2012	  

Möte	  via	  Skype	  

Närvarande:	  Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg,	  sekreterare	  Irene	  Brändström,	  kassör	  Nico	  Christoforidis,	  
Tobias	  Back,	  Henrik	  Andersson,	  Monika	  Billinger,	  Mikael	  Olsson	  och	  Isabelle	  Sarfati	  

§	  50	  Mötets	  öppnande	  

Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  kl	  21:00.	  

§	  51	  Mötessekreterare	  

Irene	  Brändström	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  

§	  52	  Justerare	  

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

§	  53	  Föregående	  protokoll	  	  

Föregående	  protokoll,	  nr	  5	  2012,	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

§	  54	  Profilkläder	  

Inget	  nytt	  har	  inkommit	  än.	  Irene	  Brändström	  undersöker	  vidare	  frågan	  och	  meddelar	  styrelsen	  via	  
Facebook-‐gruppen.	  

§	  55	  Profilmallar	  

Liza	  Abler	  gör	  typsnitt,	  logotype	  etc.	  Då	  vi	  inte	  vet	  kostnaden	  ännu	  kunde	  inget	  beslutas.	  Detta	  
arbete	  ska	  dock	  vara	  klart	  till	  slutet	  av	  sommaren.	  

§	  56	  Arbetsbeskrivning	  och	  organisationsföreskrifter	  

Jesper	  Kedjevåg	  efterlyser	  en	  bättre	  kontroll	  av	  detta	  för	  att	  inget	  ska	  kunna	  ”hamna	  mellan	  
stolarna”.	  	  

§	  57	  Förbundstecken	  

Tobias	  Back	  presenterade	  sitt	  arbete	  i	  denna	  fråga.	  Han	  har	  talat	  med	  Mon	  Thun-‐Lindkvist	  på	  kansliet	  
för	  Svenska	  Budo	  och	  Kampsportsförbunden.	  	  Bertil	  Bergdal	  har	  talat	  med	  ordförande	  i	  samma	  
organisation,	  Stefan	  Stenudd,	  och	  Stefan	  påtalade	  att	  de	  hade	  ett	  krav	  om	  att	  utövaren	  bör	  ha	  varit	  
aktiv	  i	  minst	  30	  år.	  Det	  finns	  sex	  steg	  numera	  till	  högsta	  förtjänsttecknet	  och	  de	  ska	  ha	  fått	  sitt	  
förbunds	  högsta	  förtjänstecken.	  

Tobias	  fortsätter	  med	  arbetet	  om	  att	  få	  fram	  fler	  kandidater.	  
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§	  58	  Från	  ledamöterna	  

Tobias	  Back:	  Kommer	  att	  uppvakta	  Kurt	  Durewall	  i	  Göteborg	  då	  han	  blir	  invald	  i	  idrottens	  Hall	  of	  
Fame	  den	  10	  augusti	  2012.	  	  

Mikael	  Olsson:	  Inget	  att	  redovisa	  

Monica	  Billger:	  Inget	  att	  redovisa	  

Henrik	  Andersson:	  Inget	  att	  redovisa	  

Jesper	  Kedjevåg:	  	  

Uppföljningsarbe,	  ska	  tala	  med	  Gunnar	  Hoffsten	  om	  tidigare	  beslut	  gällande	  skapandet	  av	  en	  ny	  
folder	  där	  kostnaderna	  har	  redovisats	  med	  5000	  kr	  till	  Helena	  Hugosson	  och	  med	  800	  kr	  per	  bild.	  I	  
vilket	  protokoll	  finns	  detta	  beslut?	  	  

Flashmob,	  talat	  med	  Jonas	  Elving	  i	  Umeå	  BK	  och	  berättat	  vilka	  kriterier	  vi	  hade	  och	  Jesper	  ville	  
samtidigt	  ha	  en	  kontroll	  över	  hur	  detta	  skickas	  ut	  till	  klubbarna.	  Flashmoben	  planeras	  att	  genomföras	  
den	  25	  augusti.	  

Undomsråd,	  Tobias	  har	  pratat	  med	  Johan	  Osbjer	  i	  Göteborg	  som	  är	  positiv	  till	  rådet.	  De	  skissar	  vidare	  
på	  olika	  alternativ	  för	  att	  kunna	  köra	  igång	  detta	  till	  hösten.	  

Utlåning	  av	  mattor,	  en	  text	  med	  hur	  vi	  vill	  att	  utlåningen	  ska	  ske	  mailas	  ut	  av	  Jesper	  till	  styrelsen.	  

Isabelle	  Sarfati	  

Vet	  inte	  riktigt	  vad	  som	  gäller	  angående	  budgeten	  till	  landslaget	  –	  måste	  se	  över	  detta	  med	  Nico	  
Christoforidis.	  	  

En	  ny	  stil	  har	  ansökt	  om	  medlemskap,	  Daniel	  Norrgård	  har	  mailat	  till	  Isabelle	  som	  skickat	  detta	  vidare	  
till	  Jesper.	  Denna	  stil	  är	  godkänd	  av	  SBKf	  –	  vad	  är	  det	  som	  dröjer	  med	  vårt	  godkännande?	  Jesper	  
kontaktar	  Daniel	  för	  att	  få	  mer	  feedback	  efter	  ett	  möte	  med	  klubben.	  

Nico	  Christoforidis.	  Inget	  att	  redovisa	  

Irene	  Brändström:	  Undersöker	  vidare	  stadgeärendet.	  

§	  59	  Övriga	  frågor	  

a) Var	  går	  gränsen	  för	  att	  nämna	  en	  svartbältesgradering	  eller	  en	  hedersgradering	  

Diskuterades	  att	  sätta	  gränsen	  vid	  5:e	  dan,	  inget	  beslut	  taget.	  

b) Rapporter	  från	  de	  olika	  råden	  

Styrelsen	  kallar	  sportchefen	  till	  nästa	  möte.	  
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c) Rob	  Haans	  förslag	  på	  landslagsläger	  

Tobias	  har	  pratat	  med	  Rob	  om	  att	  anordna	  ett	  landslagsläger	  i	  federationens	  regi,	  frågor	  som	  
bör	  diskuteras	  är	  en	  budget,	  var	  hamnar	  en	  ev.	  vinst,	  förlusttäckning,	  ska	  detta	  vara	  ett	  
öppet	  landslagsläger	  och	  ska	  vi	  även	  bjuda	  in	  andra	  länder?	  

d) Resultat	  

Jesper	  bör	  ta	  tag	  i	  denna	  fråga,	  hur	  ska	  vi	  kontrollera	  detta,	  vem	  sköter	  uppdateringarna,	  hur	  
får	  vi	  tag	  i	  informationen?	  	  Ett	  önskemål	  om	  att	  få	  upp	  resultaten	  snabbare	  har	  framförts.	  	  

§	  60	  Nästa	  två	  möten	  

Nästa	  möte	  sker	  via	  Skype	  den	  20	  augusti	  och	  därpå	  ett	  fysiskt	  möte	  i	  Varberg	  den	  22-‐23	  september	  
på	  Hotell	  Clarion.	  

§	  61	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  förklarade	  mötet	  avslutat	  kl	  22:15.	  

	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

___________________________________	   	   _____________________________	  

Ordförande	  	  Jesper	  Kedjevåg	  	   	   Sekreterare	  	  Irene	  Brändström	  

	  

___________________________________	   	   ______________________________	  

Justerare	  	  Henrik	  Andersson	   	   	   Justerare	  	  Isabelle	  Sarfati	  

	  


