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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2019-09-02, kl. 21:00 – 22:35. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Nico Christoforidis (kassör) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Cicci Nyström (ledamot) 

Håkan Linnarsson (ledamot) 

Mia Widgren (ledamot) 

Jesper Kedjevåg (suppleant) 

Anna-Karin Garstam (suppleant) 

Ej närvarande:   

-     

§ 168.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 169.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 170.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Alla ordinarie är närvarande. 

 

§ 171.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Nico Christoforidis valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 172.     Föregående protokoll, 2019-08-12. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 173.     Ekonomisk rapport. 

a. Ansökan om projektmedel SF. 

Etablering, internationella positioner, internationellt utvecklingsarbete och 

jämställdhet. 

Isabelle har skickat in ansökan till internationellt utvecklingsarbete. 

Projektet har fokus på att fler SF ska ha en internationell strategi, andelen 

kvinnor bland svenska representanter ska öka och fler SF gör konkreta 

insatser kopplat till Good Governance. 

b. Ekonomisk rapport.  

Ingen ny rapport sen senaste mötet. 

c. Vi noterar med tacksamhet att Föreningen Combat Camp sponsrar landslaget 

med ett stort bidrag från överskott av arbetet med VM 2018. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 174.     Sportrådet. 

  Tävling i Nybro denna helg. Rätt så få deltagare. Trots få anmälningar kommer  

  tävlingen att genomföras. 

  Tekniska specifikationer ska in i veckan inför SM-veckan 2021. 

  Vi har fortfarande inte fått info om dag och hall från SVT inför SM-veckan  

  2020. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 175.     Domarrådet. 

  Två domare åker till J EM på Kreta 26 – 27 oktober. Domare som är på plats på  

  tävlingen i Nybro kommer få möjlighet att utbilda sig i Smoothcomps system.  

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 
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§ 176.     Landslaget. 

  Alla uttagningar är inte klara inför J EM.  

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 177.     Föreningsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 178.     Ungdomsrådet. 

  Vi arbetar på att ta fram ett nytt datum för träffen med barn- och  

  ungdomsinstruktörer. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 179.     Kommunikation. 

  Jesper har börjat undersöka möjligheterna med Facebook reklam, Jesper och  

  Johan arbetar vidare.  

  Jesper kommer lägga ut info om hur man beställer flaggor med SvJJF:s logo.  

  Isabelle undersöker med SB&K om frakt och fakturering. Vi fastställer 500 kr  

  inklusive frakt för en SvJJF flagga. 

Styrelsens beslut 

Fastställer 500 kr inklusive frakt för en SvJJF flagga, informationen i övrigt 

noteras. 

§ 180.     Internationella frågor 

  Nominera internationella representanter till våra förbund. Frågan lyfts på vårt  

  fysiska möte. Inför dess behöver vi utreda vilka positioner man kan nominera  

  till. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 
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§ 181.     Kampsportsfestivalen 2019-12-06 - - 08, Stockholm. 

  Intresserade föreningar får själva ta kontakt med arrangören. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 182.     Förtydligande av uppdrag avseende Förbundets tävlingsverksamhet och  

  sanktioner. 

  Håkan lyfter frågan igen då det finns olika åsikter i arbetsgruppen om vad dess  

  uppdrag från styrelsen är.  

 

  Ytterligare en fråga är hur stadgarna ska tolkas i avsnitten om  

  tävlingsverksamheten. 

  --- 

  Svenska Jujutsufederationens stadgar: 

  4 kap Förbundsstyrelsen §9 Uppgifter 

  9.16 Ha överinseende över all under förbundets sorterande tävlingsverksamhet. 

  9.17 Besluta om sanktion av tävlingar. 

  

  7 kap Tävlingar 

  Här hänvisas till SB&K:s stadgar. 

 

  Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar: 

  9 kap Tävlingar 

  §1 Deltagande i mästarskapstävlingar 

  1.1 För tävling om RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar,  

  12 kap och övriga fastställda tävlingsbestämmelser. All tävlingsverksamhet ska  

  administreras av Förbundets anslutna UF. 

  --- 

  Frågan har kommit upp om vad förbundets tävlingsverksamhet är. Och vad  

  innebär all tävlingsverksamhet.  

 

  Förbundets tävlingsverksamhet omfattar egna arrangerade tävlingar och  

  sanktionerade tävlingar på föreningsnivå enligt vårt regelverk (som vi har  

  tillstånd från Kampsportsdelegationen att anordna kampsportsmatcher i). 

 

  Om en förening anordnar ej sanktionerade tävlingar och bryter mot Lag om  

  tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher så är det en polisfråga. Även om  

  man vid en tävling inte bryter mot lagen, beroende på vilka regler man  

  använder, så kan det påverka behovet av försäkring. Detta är respektive  
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  förenings ansvar. 

 

  Styrelsens beslut 

  Förbundets tävlingsverksamhet omfattar egna arrangerade tävlingar och  

  sanktionerade tävlingar på föreningsnivå enligt vårt regelverk (som vi har  

  tillstånd från Kampsportsdelegationen att anordna kampsportsmatcher i). 

 

  Arbetsgruppens uppdrag är; 

  -   Konsekvenser för arrangör av sanktionerad tävling vid eventuellt  

   regelbrott.  

  -   Att ta fram förslag på informationsmaterial kring hur detta  

   regelverk fungerar samt att informera om klubbarnas ansvar för  

   verksamhet (egna tävlingsformer eller liknande) att dessa kan vara  

   tillståndspliktiga enlig kampsportslagen, de kan även få  

   konsekvenser för försäkringsfrågan.  

 

§ 183.     Övriga frågor.  

  Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 184.     Nästa möte  

  12 - 13/10 (fysiskt möte i Linköping), 4/11, 2/12. 

 

§ 185.     Mötets avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Nico Christoforidis 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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