
 

 

 
 
 
 

Protokoll nr 11, §§ 176 – 193, 2018 

 
 

 
 

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   2018-10-01, kl. 21.00 – 22.20. 

Plats:   Skype. 

Närvarande:  Tobias Back (ordförande) 

   Nico Christoforidis (kassör) §§ 176 - 185 

   Johan Pettersson (sekreterare) 

   Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

   Cicci Nyström (ledamot) 

   Håkan Linnarsson (ledamot)  

   Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) 

Ej närvarande:   Isabelle Sarfati (ledamot) 

   Nico Christoforidis (kassör) §§ 186 – 193 

   Emil Gustafsson (suppleant) 

      

§ 176. Mötets öppnande. 

Tobias Back hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 177. Godkännande av föredragningslista. 

 

Styrelsens beslut 

Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 178. Tjänstgörande suppleanter. 

Jesper Kedjevåg tjänstgör för Isabelle Sarfati. 

 

§ 179. Justering. 

 

Styrelsens beslut 

Cicci Nyström valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Protokoll nr 11, §§ 176 – 193, 2018 

 
 

 
 

§ 180. Föregående protokoll, 2018-09-03. 

 

Styrelsens beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 181. Ekonomisk rapport. 

Vi har fått in två stora fakturor för EM i Italien. Vi ligger just nu ca 40 000 kr i 

underskott mot budget.  

 

Vi har ett VM, ett landslagsläger framför oss och vi har kostnader för några domare 

som åker till EM. 

 

Det är ett stort problem att vi så här sent får vetskap om höstens kostnader inte följer 

budget, utan visar stora avvikelser. 

 

Tobias och Nico planerar in ett möte med SB&K:s kansli om det ekonomiska läget. 

 

En prognos för helåret kan i värsta fall sluta på underskott på ca 70 000 kr. 

 

Budget 2019, Nico återkommer via e-post. 

 

Styrelsens beslut 

Tobias och Nico bokar in ett möte med SB&K:s kansli omgående, informationen i 

övrigt noteras. 

 

§ 182. Sportrådet. 

Har arbetat med verksamhetsplanen och budgeten för 2019. 

 

66 anmälda i Jujutsuligan, 16 september i Örnsköldsvik. Nästa deltävling 13 oktober 

Nacka. 

 

Ingen ny info om SM 2019 än. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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§ 183. Domarrådet. 

Förslag till nytt tävlingsreglemente framarbetat av Domarrådet och Sportrådet ligger 

på webbsidan. 

 

Tobias och Nico reder ut avgifter för domarutbildning för de olika nivåerna. 

 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

§ 184. Landslaget. 

Landslagsläger i Nacka 29 – 30 september. Var väldigt uppskattat. 

 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

§ 185. Föreningsrådet. 

a. Ansökan om lägerbidrag från Markaryds Jujutsuklubb, vårläger och 25 

årsjubileum, 30 mars 2019, 5000 kr. 

b. Ansökan om lägerbidrag från Minami Budokai, läger och 25 årsjubileum, 20-21 

oktober, 5000 kr (för sent inkommen). 

Styrelsens beslut 

Ansökan från Markaryds Jujutsuklubb bifalls och ansökan från Minami Budokai avslås 

då den är för sent inkommen. 

 

Johan Pettersson deltog inte i beslutet. 

§ 186. Ungdomsrådet. 

Lägret för ungdomar och instruktörer planeras in efter årsskiftet. 

 

§ 187. Kommunikation. 

Vi har fått nya förslag med texter till logon. Styrelsen beslutar enligt alternativ 2 och 4. 

Styrelsens beslut 

Beslutar att fastställa loga 2 och 4 som SvJJF:s officiella logos. 
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§ 188. Internationella frågor. 

Inget nytt inför detta möte. 

 

§ 189. Verksamhetsplan 2019. 

Sportrådet har inkommit med sin del, vi avvaktar övriga råd. 

 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

§ 190. Uppföljning av tidigare beslut. 

Lyfts på nästa möte. 

 

§ 191. Övriga frågor. 

Cicci lyfter frågan om framtida konvent. 

 

SB&K:s konferens under VM, Johan och Håkan deltager från federationen. 

 

§ 192. Nästa möte 

5/11 och 3/12. Samtliga möten kl. 21.00 över Skype.  

 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

§ 193. Mötets avslutande. 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Johan Pettersson Tobias Back  Cicci Nyström 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 


