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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2020-01-07, kl. 21:00 – 23:10. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Nico Christoforidis (kassör) § 1 – 8, 16 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) § 8 - 20 

Håkan Linnarsson (ledamot) § 1 – 8, 16 

Cicci Nyström (ledamot) 

Mia Widgren (ledamot) § 1 – 7, 17.  

Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) § 1 - 20 

Anna-Karin Garstam ( tjänstgörande suppleant) § 8 - 20 

Adjungerade: 

Emil Gustafsson § 8, § 17 

Ej närvarande:   

   

§ 1.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 3.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) § 1 - 20 

  Anna-Karin Garstam ( tjänstgörande suppleant) § 8 - 20 

 

§ 4.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Cicci Nyström valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 5.     Föregående protokoll, 2019-12-02. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 6.     Ekonomisk rapport. 

  Ekonomisk rapport t o m november är utskickad. 

  Prognosen pekar på 40 – 50 000 minus. 

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 7.     Sportrådet. 

  Arbetar med verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.  

  Frågan om konsekvenser för regelbrott vid sanktionerade tävlingar diskuteras.  

  Vi ser över förslaget igen och svarar via e-post senast på fredag. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 8.     Domarrådet. 

  Vi måste hitta fram ett till ett regelverk för sanktioner mm. Vi hade en stor   

  diskussion om frågan. 

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 9.     Landslaget. 

  Mikael Kuntz har meddelat att han lämnar som förbundskapten. 

  Vi behöver rekrytera fler till förbundsledningen. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 10.     Föreningsrådet. 

  Medlemsansökan från Stark IF (bifall via e-post 22/12). 

  Medlemsansökan Falu Ju-jutsuklubb (bifall via e-post 9/12). 

 

  Styrelsens beslut 

  Fastställer medlemsansökan från Stark IF och Falu Ju-jutsuklubb. 
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§ 11.     Ungdomsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 12.     Kommunikation. 

  Facebookreklam. Vi tar upp frågan igen inför höstterminen. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 13.     Internationella frågor 

  Inget nytt för stunden. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 14.     Årsmöte 21 mars 2020. 

a. Verksamhetsplan och budget 2020. 

Är utskickad till samtliga berörda. Johan sammanställer. 

b. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019. 

Är utskickad till samtliga berörda. Johan sammanställer. SB&K:s sista 

datum för att skicka in uppgifterna är 15 januari. 

c. Praktiska frågor. 

Johan har meddelat SB&K att vi vill ha vårt årsmöte som vanligt innan 

SB&K:s.  

Cicci sickar ut via e-post om behovet av hotell.  

d. Proposition: Stadgeändringar.  

Vi behöver föreslå att införa de förändringar i stadgarna som SB&K införde 

vid senaste årsmötet. Johan skriver fram en proposition. 

e. Övriga frågor. 

Olika uppvaktningar gicks igenom. 

Styrelsens beslut 

Propositionen om stadgeändringar fastställs, informationen i övrigt noteras. 

§ 15.     Motion till SB&K:s förbundsstämma om SM-status för Newaza.  

  Johan har tagit fram ett förslag till motion.  

 

  Styrelsens beslut 

  Ställer oss bakom motionen, Johan uppdras att skicka in den. 
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§ 16.     Angående bidrag till Lomma Taekwondoklubb för arrangerande av  

  SM 2019. 

  Nico och Isabelle redovisade ärendet. Vi konstaterar att det är en konflikt mellan  

  föreningen och en enskild föreningsmedlem som ansvarade för SM. SvJJF anser  

  att SM-bidraget är utbetalt och har gått till den verksamhet den var avsedd för. 

 

  Styrelsens beslut 

  Isabelle tillskriver föreningen och redogör för SvJJF:s ståndpunkt. 

 

§ 17.     JJIF och VM 2018 i Malmö, Sverige. 

  Emil Gustafsson deltog från arrangörsföreningen. 

  Frågan om ambulanstransport diskuterades. 

  Enligt avtalet med JJIF så fanns inga krav på transporter mellan hall och hotell. 

  Det fanns inga krav i kontraktet på att något särskilt datasystem ska användas  

  under tävlingen. Det fanns sista tider på anmälan, men då JJIF efteranmälde så  

  försvårades lottningen. Ytterligare problem med lottningen då det fanns  

  oklarheter om vilka som var närvarande. 

  Det var varit oklarheter om ekonomiska gränsdragningar mellan JJIF och SvJJF 

  Oklarheter om dopingtester, beställning gjord från RF, men JJIF ställer andra  

  krav. 

  Vi tar en kontakt med företrädare från JJIF och undersöker vad som krävs från  

  SvJJF. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 18.     Övriga frågor. 

  Inga övriga frågan fanns. 

 

§ 19.     Nästa möte  

  3/2, 2/3, 21/3 (konstituering) 6/4, 4/5, 1/6. 

  Fysiskt möte 16 – 17/5. 

 

§ 20.     Mötets avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Cicci Nyström 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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