Protokoll nr 10, §§ 170 – 193, 2017

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid: 2017-10-22, kl. 09.00 – 12.30
Plats: Scandic, Linköping.
Närvarande: Tobias Back (ordförande) § 181, 183, 187 och 190, Dick Pettersson (vice
ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Johan Pettersson (sekreterare), Cicci Nyström
(ledamot), Isabelle Sarfati (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot) och Jesper Kedjevåg
(tjänstgörande suppleant) och Jens Högsander (suppleant) §§ 170 – 186, 188 – 193.
Ej närvarande: Tobias Back (ordförande) §§ 170 – 180, 182, 184 – 186, 188 – 189, 191 –
193 och Jens Högsander § 187.

§ 170.

Mötets öppnande.
Vice ordförande Dick Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 171.

Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens beslut
Föredragningslistan godkändes.

§ 172.

Tjänstgörande suppleanter.
Jesper Kedjevåg tjänstgör för Tobias Back.
Tobias Back var med via telefon under vissa av punkterna.

§ 173.

Justering.
Styrelsens beslut
Hamid Fazeli valdes att justera dagens protokoll.

§ 174.

Föregående protokoll, 2017-09-25.
Två skrivelser saknas vilka skulle skickas ut till styrelsen.
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Styrelsens beslut
Protokollet tas upp nästa möte.
§ 175.

Skrivelser.
Inga skrivelser fanns att behandla.

§ 176.

Ekonomisk rapport.
JEM i Rumänien är bokfört fram till 2017-09-30. Ekonomin följer budgeten
hittills.
I samband med VM 2018 finns behov av mer ekonomiska medel. Vi behöver ha
en diskussion med SB&K om de ekonomiska förutsättningarna.
Styrelsens beslut
Nico Christoforidis och Michael Kuntz bokar in ett möte ned SB&K:s kansli.

§ 177.

Sportrådet.
Sportrådet arbetar med en ny tävlingsstruktur för barn och ungdom (7 – 17 år).
Sportrådet har haft flera möten via Skype. Möte har hållits med Dommarrådet
om strukturen.
JFL i Örnsköldsvik är 25/11. Jujutsun finns med på SM-veckan 2018, 25/3.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 178.

Domarrådet.
Två domare, Janet Smedberg och Jonas Elfving, har åkt till JEM.
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Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 179.

Landslaget.
Vi kommer troligen ha 8-15 tävlande från Sverige på VM 2018.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 180.

Föreningsrådet.
a. Nya föreningar.
Five Elements Klubb.
Hanteringen har tagit lång tid. Vi behöver se över rutinerna för inval. Vid
inval så är SB&K ansvarig och begär yttrande från underförbund och
distrikt.
b. Hornwalls minnesläger.
Är i Malmö 28 – 29 oktober.
c. Saknade medlemsavgifter från föreningar.
Shudokan Budoklubb har nu betalt in sin medlemsavgift och är åter medlem.
d. Föreningsråd och ordförande.
Vi vill tydliggöra Föreningsrådet och utse en ordförande, samt ge ordförande
mandat att ta fram förslag på fler rådsledamötet.
Styrelsens beslut
Styrelsen fastställer beslut Per Capsulam (e-post) 15/10 att föreslå SB&K att
bevilja Five Elements Klubb medlemskap.
Föreslå SB&K att bevilja Shudokan Budoklubb fortsatt medlemskap.
Dick Pettersson utses till ordförande i föreningsrådet.
Informationen i övrigt noteras.
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§ 181.

Ungdomsrådet.
Styrelsen diskuterade förslag till ordförande för rådet. Det finns fortfarande
behov att komplettera med ytterligare ledamöter i rådet.
Styrelsens beslut
Kristian Hoffstedt utses till ordförande i Ungdomsrådet, Adam Billger kvarstår i
Ungdomsrådet som ledamot.

§ 182.

Konventet 21 oktober 2017.
Konstaterar att deltagandet från föreningarna var dåligt. Detta får vi fundera mer
på. Vi hade mycket bra information och diskussion kring temat Trygg Idrott vid
detta tillfället. Vi får fortsätta diskutera upplägget till nästa år.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 183.

Hemsida/facebook.
Vi har lämnat synpunkter på den ”provsida” som lagts ut, vilka kommer beaktas.
Vi bör ha en ny webbsida anpassad till smartphones mm inom kort.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 184.

Kampsportsfestival i december.
Hamid Fazeli rapporterade om sina kontakter med arrangören och upplägget.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 185.

VM 2018.
Hög avgift till JJIF för att få arrangera VM. Dessutom ska arrangemanget bära
ett antal VIP personer med enkelrum och konferensrum för JJIF.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 186.

Regler för bidragsansökan och blankett.
Vi diskuterade delar ur ”Regler för bidragsansökan” (bilaga 1) och blanketten
för bidragsansökan (bilaga 2).
Styrelsens beslut
Fastställer ”Regler för bidragsansökan” samt blanketten.

§ 187.

Hall of Fame.
Ett arbete har pågått sedan en tid tillbaka. Frågan har lyfts då en ansökan om
inval i Hall of Fame inkommit.
Vi har tidigare diskuterat någon form av uppdelning av Hall of Fame mellan
atleter/tävlande och pionjärer/grundare. Styrelsen diskuterade olika kriterier, för
de som väljs in på tävlingsmeriter så är det enklare att veta vad man ska gå på.
Ett kriterium som måste beslutats i samband med den aktuella ansökan är om
medlemskap i SvJJF ska vara ett krav.
Styrelsens beslut
Medlemskap i SvJJF är framöver ett kriterium för att bli invald i Hall of Fame.
Den aktuella ansökan till Hall of Fame kan därför inte bifallas.
Jesper Kedjevåg arbetar vidare med kriterierna för Hall of Fame.
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§ 188.

Budget 2018.
Nico Christoforidis redogjorde för 2018 års förslag till budget utifrån Budgeten
för 2017. Vi lägger 50 000 kr på VM och minskar lite på Dommarråd och
Stiloberoende. Kassören återkommer med en detaljerad budget.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 189.

Verksamhetsplan 2018.
Vi diskuterade olika delar i planen. Vi ska tillföra i inledningen en skrivning om
föreningsservice rörande policys och olika dokument.
Styrelsens beslut
Rådsordförande ser över sina avsnitt i verksamhetsplanen varefter den
sammanställs för fastställande av styrelsen.

§ 190.

Ju-Jitsu International Federation
Tobias Back redogör för den info som inkommit angående bildandet av nordisk
region och representation i denna.
Fredrik Widgren är invald i europeiska förbundets ”Athletes committee”
Styrelsens beslut
Frågan om representation bordlägges.
Informationen i övrigt noteras.

§ 191.

Övriga frågor.
a. SM-status för Ne-waza.
Detta är ett stort problem som vi måste arbeta vidare med. Det kan finnas en
missuppfattning att vi vill ta SM-statusen från BJJ, men detta är helt
felaktigt.
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b. Mötesdatum 2018.
Även om det kan väljas en ny styrelse vid årsmötet så kan det vara bra att ha
beslutat möten för kommande år.
Skype möte sista måndagen varje månad. Fysiskt möte 17 mars i samband
med SvJJF:s stämma, 21 – 22 april och 20-21 oktober.

Styrelsens beslut
Mötesdatum fastställs.
Informationen i övrigt noteras.

§ 192.

Nästa möte.
27/11 kl. 20.30 via Skype.

§ 193.

Mötets avslutande.
Vice ordförande Dick Pettersson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Dick Pettersson
Ordförande

Hamid Fazeli
Justerare
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Bilaga 1

Regler för bidragsansökan
Det ska vara enkelt att söka bidrag! För att stödja Jujutsuns utveckling nationellt och
internationellt finns det möjlighet för alla medlemsklubbar att söka bidrag från Svenska
Jujutsufederationen (SvJJF).
•
•

När ni arrangera träningsläger eller andra arrangemang som tävling, föreläsningar mm.
Ni kan söka som enskild förening eller tillsammans med en eller flera andra
föreningar.

Kriterier
•
•
•
•
•
•
•

•

Föreningen ska vara godkänd medlem i SvJJF.
SvJJF:s logo ska finnas på inbjudan för arrangemanget (logon finns för nedladdning
på www.jujutsu.se). Inbjudan (lägeraffisch mm) ska bifogas ansökan.
Arrangemanget ska vara öppet för alla medlemmar oavsett stiltillhörighet.
Viktigt att undvika lägga arrangemang så det inte kolliderar med annat, t ex SB&K:s
och SvJJF:s stämmor.
SvJJF:s blankett ”Bidragsansökan” ska fyllas i. Blanketten finns på www.jujutu.se.
En budget för arrangemanget ska bifogas.
En slutrapport för arrangemanget med bild och text skickas till SvJJF innan beviljat
bidrag utbetalas. Text och bild ska gå att använda på www.jujutsu.se och SvJJF:s
Facebooksida.
Ansökan ska skickas till SvJJF minst två månader före sökt arrangemang.
Ansökningar som kommer in senare behandlas inte.
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Bilaga 2

