Protokoll nr 10,
§§ 159 – 177, 2020

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2020-10-05, kl. 21:00 – 22:40.
Plats:
Skype
Närvarande:
Isabelle Sarfati (ordförande)
Nico Christoforidis (kassör)
Johan Pettersson (sekreterare)
Cicci Nyström (vice ordförande)
Jonatan Dagnå (ledamot)
Mikael Bengtsson (ledamot)
Anna-Lena Löf (ledamot)
Berit Abrahamsson Hornvall (suppleant)
Henrik Wendel (suppleant)
Förhinder:
§ 159.

Mötets öppnande.
Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 160.

Godkännande av föredragningslista.
Kompletterades och godkändes.

§ 161.

Tjänstgörande suppleanter.
Samtliga ledamöter är närvarande.

§ 162.

Justering.
Styrelsens beslut
Anna-Lena valdes att justera protokollet.

§ 163.

Föregående protokoll, 2020-09-07.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 164.

Ekonomisk rapport.
772 000 intäkter. 471 000 medlemsavgifter. Stimulansbidrag 26 000.
Landslagsstöd 269 000 kr. Kostnader på 172 000 kr.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 165.

Sportrådet.
a. SM 2021-02-07.
Henrik är ny SM-ansvarig i Sportrådet. Vi ska arbeta fram en alternativ plan
för att genomföra SM om SM-veckan ställs in.
b. Newaza.
Förändringar i BJJ-förbundet har försenat arbetet.
c. Synpunkter från Sportrådet.
Synpunkter från Sportrådets ordförande diskuterades rörandes information
från styrelsen till Sportrådet. Ordförande meddelar SportRådets ordförande
skriftligen.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 166.

Domarrådet.
Skriftlig rapport från Domarrådet.
--Domarrådet fortsätter sitt påbörjade arbete med uppdateringen av Svenska
Jujutsufederationens regelverk. Detta dels för att anpassa det efter det nya
internationella regelverket (1 juni 2020), dels för att ”passar på” att se över om
det är några andra förändringar vi ska införa som är gynnsamma för vår
tävlingsverksamhet. I det senare samarbetar vi med sportrådet.
Eftersom det nya regelverket till viss del kommer att förändras i den
övergripande strukturen så ser vi detta som en ”större” regeluppdatering och
kommer därför att kalla regelverket för 4.3.
Domarrådet fortsätter även i samarbete med sportrådet sitt arbete med
arrangörsreglerna.
Domarrådet har utsett överdomare till SM och planerar domarbesättning inför
eventet i februari 2021. Tillsammans med sportrådet ser vi även över vilka
viktklasser vi kan köra för damerna på SM dvs om vi ska köra enligt vårt
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nuvarande regelverk eller om vi ska ”smygstarta” enligt de nya indelningarna i
JJIFs regelverk.
Domarrådet har önskemålet att styrelsen förtydligar och publicerar vad det är
som ska gälla angående sanktion för arrangemang/event då det i nuläget är svårt
för domarrådet att utföra den arbetsuppgift vi fått delegerad om det inte finns en
tydlighet i vad det egentligen är som gäller och när man faktiskt bryter mot vårt
gällande regelverk
Janet Smedberg, ordförande, Domarrådet.
--Styrelsen diskuterade frågan om sanktion och vad som ska gälla. Frågan om
sanktion har även en betydelse utifrån Svedeas regler gällande vår kollektiva
olycksfallsförsäkring. Diskussionen om sanktion mm lyfts på vårt fysiska
styrelsemöte i november. Johan bjuder in Svedea till vårt fysiska styrelsemöte.
Styrelsens beslut
Sanktionsfrågan lyfts på vårt fysiska möte, informationen i övrigt noteras.
§ 167.

Landslaget.
Sponsoravtal (Nico). Till nästa möte.
Fredrik Widgren, landslagscoach för fight, har meddelat att han lämnar sitt
uppdrag som coach.
En kvinnlig deltagare i landslaget har tagit nödvändig medicinering utan ansökt
dispens för godkänt intag. En fällande dom från JJIF har inkommit. Deltagaren
kommer inte att stängas av med hänsyn till de särskilda omständigheterna.
Kostnader för hantering av ärendet och dopingtest uppgår om en total summa på
1.825 US$.
SvJJF beslutar att stå för dopingkostnaden då bedömningen är att information
om ansökan om dispens från SvJJF:s sida inte skett enligt WADA:s regelverk.
Styrelsens beslut
Vi står för dopingkostnaden, informationen i övrigt noteras.

§ 168.

Utbildningsrådet.
Jonatan har haft kontakter med Roger Berger och Jonas Elfving. Inom Para
Jujutsu så är det få klubbar som är aktiva nu.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 169.

Para Jujutsu.
Föreningar har möjlighet att kontakta Roger Berger för att få stöd för att starta
upp och bedriva anpassad träning för målgruppen.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 170.

Kommunikation.
Inget nytt för stunden.

§ 171.

Internationella frågor.
a. JJIF och VM 2018 (Isbelle).
Isabelle informerar om diskussionerna med JJIF. Vi har fått en del
ekonomiska krav på oss på brister som JJIF anser funnits vid VM 2018.
Efter diskussion så slutar JJIF:s krav på oss på ca 8200 euro. Vi ser ingen
annan möjlighet att betala det som JJIF kräver.
b. JJIF skyddsombud, etik och schoolsgames.
Frågan lyfts på vårt fysiska möte.
c. JJEU möte 200927 Kommande tävlingssäsong och Coronaläget.
Isabelle har skickat ut en skriftlig rapport. De undrar om vem som kan
arrangera en regional tävling om verksamheten inte kommer igång till våren.
Styrelsens beslut
Vi tar kostnaden som JJIF kräver på ca 8200 euro, JJIF skyddsombud lyfts på
vårt fysiska möte, informationen i övrigt noteras.

§ 172.

Policydokument.
Lyfts på vårt fysiska möte.

§ 173.

Förbundets mattor och övrig utrustning.
Vi behöver komplettera med ytterligare matta för att hålla JJIF:s mått. Vi
behöver köpa in 72 kvm. Frågan lyfts på vårt fysiska möte.

§ 174.

Åtgärder efter årsmötet.
Johan rapporterar att reviderad verksamhetsplan och budget för 2020 är
publicerad på webbsidan.
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Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 175.

Övriga frågor.
Nico lyfter en fråga om Sportdelen inom Jujutsu.
Nico lyfter frågan om utbildning av domare. Vi behöver komma igång med
utbildning av domare. Utbildningsrådet i samråd med Domarrådet lägger upp
en plan för domarutbildningar. Ordförande informerar Domarrådets ordförande
om att Utbildningsrådet och Domarrådet samarbetar kring att anordna
domarutbildningar.
Styrelsens beslut
Ordförande tar kontakten med Domarrådet, frågan lyfts vidare på vårt fysiska
möte, informationen i övrigt noteras.

§ 176.

Nästa möte.
7 - 8/11 (fysiskt möte), 7/12.
Möte på Skype kl. 21:00.

§ 177.

Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande för ett bra möte och avslutade mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Isabelle Sarfati
Ordförande

Anna-Lena Löf
Justerare
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