Protokoll nr 12,
§§ 197 – 215, 2020

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2020-12-07, kl. 21:00 – 22:40 §§ 197 – 205, mötet ajourneras till 2020-12-14 kl. 21:00.
Mötet återupptas 2020-12-14, kl. 21:00 – 22:15.
Plats:
Google Meet.
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) §§ 203 - 215
Henrik Wendel (suppleant) § 205
Adjungerade:
Karl Dahlgren § 203
Sofia Bilger, valberedningen §§ 197 - 205
Förhinder:
Berit Abrahamsson Hornvall (suppleant) §§ 197 – 202
Henrik Wendel (suppleant) §§ 197 – 204, 206 - 215

§ 197.

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

§ 198.

Godkännande av föredragningslista.
Kompletterades och godkändes.

§ 199.

Tjänstgörande suppleanter.
Samtliga ledamöter är närvarande.
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§ 200.

Justering.
Styrelsens beslut
Cicci valdes att justera protokollet.

§ 201.

Föregående protokoll, 2020-11-07.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 202.

Ekonomisk rapport.
Nico redogör för ekonomin fram till 2020-11-30. Uppföljningen visar på ett
överskott på ca 391 000 kr. Vi behöver reda ut hur landslagsstödet kommer
beräknas för kommande år. Nico undersöker detta.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 203.

Sportrådet.
Karl Dahlgren deltar under denna punkt. Karl har skickat in ett skriftligt
underlag (Bilaga 1).
a. SM 2021.
Det planerade datumet 7/2 i samband med SM-veckan är inställt. I huvudsak
planeras SM i Fighting och Duo. Eventuellt kompletteras med andra
tävlingar. Planeras preliminärt under hösten.
b. SM 2022.
Ansökan är inlämnad till SM-veckan 2022 i Piteå.
c. Newaza (Mikael).
Arbetet pågår, arbetar fram ett frågeformulär som ska gå ut till föreningarna.
Styrelsens beslut
Shindo och Herrljunga har fortsatt uppdrag att arrangera SM 2021, Henrik ser
över hur vi kan utveckla SM enligt Motion 3 från årsmötet 2020, informationen
i övrigt noteras.
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§ 204.

Domarrådet.
Isabelle undersöker med domarrådet om omfattningen av regelverksarbetet.
Domarrådet har inkommit med en skriftlig rapport (bilaga 2).
Dommarrådet vill utöka årets budget med 10 000 kr för att klara
regelverksarbetet. Mikael yrkar avslag på förslaget.
Styrelsens beslut
Domarrådets budget utökas med 10 000 kr under innevarande år, informationen
i övrigt noteras.
Mikael reserverar sig mot beslutet.

§ 205.

Landslaget.
a. Sponsoravtal (Nico).
Avtalet med Ju Sports på ca 100 000 kr är klart. Landslaget disponerar hur
de använder stödet.
b. Landslagscoacher (Isabelle).
Isabelle har skickat ut ett förslag till uppdragsavtal för landslagscoacher.
Styrelsen ombeds inkomma med synpunkter.
Styrelsens beslut
Informationen noteras

§ 206.

Utbildningsrådet.
a. Onlineutbildning och utbildningsplattform.
Vi har fått in en offert från Rob Haans omfattande utbildningar, online
utbildningar, videoplattform och instruktörskompendium. Efter diskussion i
styrelsen så anser vi att det är en stor summa och en omfattande satsning
som styrelsen inte kunde fatta beslut om pga för många osäkerheter i
finansieringen och framtida medel som SvJJF har att disponera.
b. Haft diskussion med Roger Berger om en onlineföreläsning om Para Jujutsu.
Styrelsens beslut
Nico får i uppdrag att diskutera med Rob Haans om vi kan gå vidare med endast
några delar av hans förslag, informationen i övrigt noteras.

§ 207.

Para Jujutsu.
Inget mer än frågan som lyftes på Utbildningsrådet.
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§ 208.

Kommunikation.
Kommunikationsansvarig. Vi har tidigare utsett Henrik som ansvarig för
webbsidan.
Styrelsens beslut
Henrik utses till kommunikationsansvarig.

§ 209.

Internationella frågor.
a. JJIF Safeguard Officer och schoolsgames.
De kontakter vi har haft med personer som skulle kunna vara aktuella för
Safeguard Officer och organisationer inom skolidrott har inte lett vidare.
b. Isabelle rapporterar om olika möten som hon haft med JJIF.
Det finns förslag om att det bli betydligt dyrare att skicka tävlande till
internationella tävlingar.
Styrelsens beslut
Vi släpper frågan om Safeguard Officer och Schoolgames för stunden,
informationen i övrigt noteras.

§ 210.

Policydokument.
Med tanke på att vi närmar oss ett årsmöte och en ny styrelse så avvaktar vi med
revideringarna.
Styrelsens beslut
Frågan lyfts av styrelsen efter årsmötet.

§ 211.

Förbundets mattor och övrig utrustning.
Vi diskuterade en del detaljer om lagring och hantering då föreningarna
lånar mattor.

§ 212.

Årsmöte 2021-03-13.
För info: SB&K:s stämma 2021-03-27
a. Verksamhetsplan och budget 2021.
Johan börjar arbetet med verksamhetsplanen och Nico budgeten.
b. Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2020 (2021-01-11 sista dag att
skicka in uppgifterna till SB&K).
Isabell skickar ut till de olika råden för deras delar av
verksamhetsberättelsen.
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c. Propositioner.
Styrelsen funderar över om där är något vi behöver lyfta.
d. Motioner.
Sista datum är 15 januari för föreningarna att lämna in motioner.
e. Övrigt.
Inga övriga frågor finns.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 213.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

§ 214.

Nästa möte
18/1. Möte på Google Meet kl. 21:00.

§ 215.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Isabelle Sarfati
Ordförande

Cicci Nyström
Justerare
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Bilaga 1
• SM-veckan har ställts in p.g.a. covid och i och med det även vårt planerade SM. Vi
föreslår nu att de tidigare aktuella arrangörsklubbarna Herrljunga och Shindo, ges i
uppdrag att arrangera SM 2021 vid ett senare tillfälle (preliminärt under hösten). De
har redan gjort omfattande arrangörsförberedelser och det vill vi ta till vara på.
Planeras genomföras i Herrljunga.
Vi i sportrådet och distriktssamordnarna har tagit fram flera idéer för
tävlingsverksamheten och gjort en lista över aktiviteter som vi vill genomföra. Vi
skulle vilja höra om ni i styrelsen är intresserade av att ta er an någon av följande
aktiviteter:
• Hjälpa klubbar med professionalisering som stöd för det ideella
• Anställning / arvodering
• PR & marknadsföring
• Hjälpa klubbar med övrig klubbutveckling (föreningskultur, ledarutveckling m.m.)
• Utreda hur vi kan börja arbeta profesionellt med media/PR/Sociala medier
• Tydliggöra vad SvJJF:s varumärke ska vara. Hur ska de olika råden arbeta för att
stärka varumärket.
• Utveckla distriktsarbetet – organisatoriskt, ekonomi m.m.
• Ta fram plan och metod för att rekrytera smart och göra det mer attraktivt att
engagera sig i SvJJF.
Bara att höra av er om ni har några frågor/synpunkter/förslag.
Vänliga hälsningar
Karl Dahlgren
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Bilaga 2
Aktivitetsrapport från Domarrådet december 2020
•

Domarrådet/sportrådet är klara med förslaget för uppdaterade arrangörsregler och
dokumentet kommer att skickas till styrelsen inom kort.

•

Arbete pågår med digitalisering av tävlingsutbildning. I ett första steg en
sekretariatsutbildning för att testa plattformen. I nästa steg vissa delar av den teoretiska
delen av en domarutbildning. Vi i domarrådet har också fortsatt den sedan tidigare
påbörjade kontakten vi haft med SISU idrottsböcker för att se hur deras digitala plattform
utvecklar sig, för att sedan kunna utvärdera vilken plattform som passar vårt syfte bäst.

•

Domarrådet arbetar med uppdatering av allmänna regler, fight, Newaza och duo.
Vi önskar att ändra formateringen och flytta över nuvarande filformat till Wordformat för att
underlätta framtida arbeten och vi vill även ändra regelstrukturen för att bättre följa JJIF’s
uppdaterade struktur.Vi har som mål att det ska vara färdigt under december 2020.
Vi planerar att arrangera en regelträff där intresserade erbjuds ett tillfälle, över Zoom eller
motsvarande, att diskutera regelförslaget innan det slutliga förslaget skickas till er i styrelsen.
Vi tänker också att det ska finnas en möjlighet att komma med förslag på förändringar via ett
formulär (som vi gjorde inför 4.2). Detta för att så många som möjligt ska få möjligheten att
komma med feedback.
När regelverket väl är fastställt av er i styrelsen så kommer vi att erbjuda seminarium vid 2-3
tillfällen (fler vid behov) där vi diskuterar tolkning av regelverket. Vi tänker att minst ett av
dessa tillfällen enbart är till för domare och ett tillfälle för coacher och tävlande m.m.
När arbetet med reglerna genomfördas för regelverk 4.2 var arbetskostnaden närmare 35
000kr. Uppdateringen med regelverk 4.3 är nu något mindre då flera av de regler som nu
ändrats av JJIF, är regler som vi i Sverige införde redan inför regelverk 4.2.
Trots det så tillkommer det en hel del arbete för att regelverket ska fortsätta att harmonisera
med JJIF´s regelverk. Vilket underlättar övergångar från Svenska regler till internationella
regler för utövare, domare och coacher.
För att utveckla regelverket behöver domarrådet avsätta resurser för följande:
Arbete med regelverk 80h x 200kr/h = 16 000kr (arvoderas)
Arbeta med regelträffar 10h x 200kr/h = 2 000kr (arvoderas)
Kostnader med plattform (eftersom tex Zoom tar betalt för större möten) för online möten
ca 1000kr
Övriga kostnader 1000kr
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För att genomföra uppdateringen äskar därför domarrådet att SvJJF styrelse utökar
domarrådets budget från 10 000kr som vi har idag till minst 20 000kr.

Mvh // Janet
Domarrådets ordförande
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