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Sv. ju-jutsufederationen 
Styrelsemöte	  	  nr	  10	  	  	  26	  november	  2012	  

Möte	  via	  Skype	  

Närvarande:	  Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg,	  sekreterare	  Irene	  Brändström,	  kassör	  Nico	  Christoforidis,	  
Monika	  Billger,	  Isabelle	  Sarfati	  och	  Tobias	  Back	  	  

Anmält	  frånvaro:	  Henrik	  Andersson	  och	  Mikael	  Olsson	  

§	  127	  Mötets	  öppnande	  

Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  kl	  21:02.	  

§	  128	  Godkännande	  av	  dagordningen	  

Dagordningen	  lästes	  upp	  och	  godkändes.	  

§	  129	  Val	  av	  mötesordförande	  

Till	  mötesordförande	  valdes	  Jesper	  Kedjevåg.	  

§	  130	  Val	  av	  mötessekreterare	  

Irene	  Brändström	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  

§	  131	  Val	  av	  justerare	  

Till	  justerare	  valdes	  Isabelle	  Sarfati	  och	  Tobias	  Back	  att	  jämte	  ordförande	  och	  sekreteraren	  justera	  
dagens	  protokoll.	  

§	  132	  Föregående	  protokoll,	  nr	  8	  och	  nr	  9	  	  

Protokoll	  nr	  8,	  version	  2	  är	  det	  slutgiltiga	  protokollet.	  	  Nummer	  9	  finns	  nu	  i	  Dropboxen	  för	  att	  
justerarna	  ska	  kunna	  läsa	  igenom	  och	  ge	  synpunkter.	  	  

§	  133	  Almedalsveckan	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  uppdra	  åt	  Mikael	  Olsson	  att	  undersöka	  vidare	  denna	  fråga.	  

§	  134	  Ungdomsrådet	  

Monika	  Billger	  framställde	  ett	  förslag	  om	  att	  subventionera	  anmälningsavgiften	  för	  ungdomarna	  till	  
Combat	  Camp.	  En	  inbjudan	  till	  detta	  läger	  är	  på	  väg	  ut.	  
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§	  135	  Gon	  Kwon	  YuSul,	  tävlingsregler	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  nytt	  mail	  inkommit	  idag.	  Medicinska	  kommittén	  ska	  undersöka	  
om	  SBKf’s	  regler	  gällande	  Knock	  Out	  kan	  tillämpas	  i	  denna	  tävlingsform	  eller	  ej.	  Styrelsen	  inväntar	  ett	  
svar	  från	  kommittén	  innan	  beslut	  kan	  tas	  i	  frågan.	  

§	  136	  Combatläger	  

Rob	  Haans	  är	  positiv	  till	  workshops	  under	  lägret.	  Monika	  Billger	  fortsätter	  att	  diskutera	  med	  sin	  
kontakt	  på	  SISU	  Idrottsutbildarna,	  Malin	  Andersson,	  för	  att	  dra	  upp	  riktlinjerna	  för	  vilket	  innehåll	  
dessa	  workshops	  ska	  ha.	  

Beslutades	  att	  godkänna	  den	  budget	  som	  finns	  till	  lägret.	  Eventuell	  vinst	  ska	  tillfalla	  landslaget.	  

Beslutades	  att	  hålla	  nästa	  styrelsemöte	  under	  lägret.	  

§	  137	  Flashmob	  

Ärendet	  bordlades	  då	  Henrik	  Andersson	  ej	  var	  närvarande.	  

§	  138	  Från	  ledamöterna	  

Mikael	  Olsson:	  Ej	  närvarande.	  

Monica	  Billger:	  Ungdomsrådet	  –	  se	  §	  137.	  	  

Henrik	  Andersson:	  Ej	  närvarande.	  

Jesper	  Kedjevåg:	  Förslag	  på	  godkännande	  av	  tre	  klubbar	  

Strängnäs	  Jujutsuförening	  

Nyköpings	  Bushindoförening	  

Kempo	  Ju-‐jitsu	  Academy	  klubb	  Katrineholm	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  godkänna	  dessa	  tre	  klubbar.	  

Lägerinbjudan	  till	  Soke	  Kenji	  Shimazu	  där	  Bertil	  Bergdahl	  och	  Ola	  Johansson	  arbetar	  med	  denna	  
fråga.	  Enligt	  Bertil	  Bergdahl	  kommer	  kostnaden	  att	  landa	  på	  10	  000	  kr.	  	  

Den	  nya	  hemsidan	  beräknas	  vara	  färdig	  lagom	  till	  VM.	  Dock	  kan	  vissa	  smärre	  fel	  fortfarande	  finnas	  
kvar	  men	  Henrik	  Skog	  och	  Jesper	  Kedjevåg	  arbetar	  för	  att	  minimera	  dessa.	  

Den	  nya	  foldern	  som	  tagits	  fram	  behöver	  få	  en	  spridning	  inom	  landet.	  Förslagsvis	  ska	  den	  skickas	  till	  
nyckelpersoner	  och	  även	  delas	  ut	  under	  Combat	  Camp	  lägret.	  

Styrelsen	  diskuterade	  vilka	  domare	  som	  fanns	  i	  Sverige.	  	  

Till	  VM	  kommer	  Jesper	  Kedjevåg	  samt	  Tobias	  Back	  att	  åka	  som	  representanter	  för	  Sverige.	  	  	  

Isabelle	  Sarfati:	  Inget	  att	  rapportera.	  
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Tobias	  Back:	  Arbetar	  med	  att	  ta	  fram	  en	  namnlista	  på	  alla	  medaljörer	  från	  1970-‐talet	  och	  framåt	  
samt	  med	  förtjänsttecken	  för	  de	  som	  varit	  aktiva	  under	  en	  lång	  tid	  fortskrider.	  Detta	  försvåras	  dock	  
av	  vissa	  problem	  med	  att	  få	  fram	  uppgifter	  via	  kansliet.	  

Nico	  Christoforidis:	  Vi	  har	  i	  dagsläget	  ca	  45	  000	  på	  kontot.	  Kommande	  kostnader	  är	  Karlstadslägret,	  
Flashmoben	  och	  den	  nya	  hemsidan.	  Förmodligen	  kommer	  vi	  att	  hamna	  på	  plus	  minus	  noll	  kronor	  i	  
resultaträkningen.	  	  

Irene	  Brändström:	  Inget	  att	  rapportera.	  

§	  139	  Övriga	  frågor	  

Inga	  övriga	  frågor	  har	  anmälts.	  

§	  140	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  sker	  den	  5	  januari	  2013	  kl	  21:00	  via	  Skype.	  	  

§	  140	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  förklarade	  mötet	  avslutat	  kl	  22:55.	  

	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

___________________________________	   	   _____________________________	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	   	   	   Sekreterare	  	  Irene	  Brändström	  

	  

___________________________________	   	   ______________________________	  

Justerare	  	  Isabelle	  Sarfati	   	   	   Justerare	  	  Tobias	  Back	  

	  


