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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2019-11-04, kl. 21:00 – 22:20. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Cicci Nyström (ledamot) 

Mia Widgren (ledamot)  

Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) 

Anna-Karin Garstam (tjänstgörande suppleant) 

Ej närvarande:   

Nico Christoforidis (kassör) 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Håkan Linnarsson (ledamot)   

§ 203.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 204.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 205.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Jesper Kedjevåg och Anna-Karin Garstam går in som tjänstgörande. 

 

§ 206.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Mia Widgren valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 207.     Föregående protokoll, 2019-10-07. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollet läggs till handlingarna. 
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§ 208.     Ekonomisk rapport. 

  Det kommer komma en del kostnader nu för landslaget i och med JEM, German  

  Open och VM. Styrelsen önskar en ekonomisk rapport inför varje styrelsemöte. 

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 209.     Sportrådet. 

  Söndag 29 mars på Luleå Kraft Arena blir det jujutsu under SM-veckan. Fått en  

  förfrågan från SVT att flytta oss från B-hall till A-hall och lördag istället för  

  söndag vilket garanterar oss TV-tid. 

 

  SM 2021 är inte klart med arrangörsklubb. 

 

  Ligatävling i Örnsköldsvik 23 november. 

 

  Sportrådet har planerat möte den 17/11 i Sollentuna där bl a plan för  

  tävlingsverksamheten ska tas fram. 

 

  Henrik Wendel tillfrågas att vara SvJJF:s kontaktperson gentemot JJIF/JJAU  

  Antidoping education departement membership för federationen. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 210.     Domarrådet. 

  Jonas Elfving har fått förfrågan att gå World B domarkurs. 

  Tre domare åker till VM i Abu Dhabi. 

 

  Det har varit domarmöte under tävlingen i Nacka. Bl a tolkningsguiden av nya  

  reglementet gicks igenom.  

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 211.     Landslaget. 

  JEM på Kreta. 

  Ella Jacobsen U18 guld i Fighting.  

  Emma Lette U21 brons i Fighting. 

  Styrelsen riktar ett stort grattis till medaljörerna. 
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  Träningsläger genomförts i Nacka inför VM. Duo läger har genomförts i Växjö. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 212.     Föreningsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 213.     Ungdomsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 214.     Kommunikation. 

  Vi behöver ordna så att Isabelle får behörighet att lägga ut nyheter på  

  Facebooksidan. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 215.     Internationella frågor 

  Isabelle Sarfati valdes in som svensk representant i JJIRC (Ju-Jitsu  

  Representatives International Committee). 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 216.     Årsmöte 21 mars 2020. 

a. Verksamhetsplan och budget 2020. 

Är utskickad till samtliga berörda. Johan sammanställer. 

b. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019. 

Är utskickad till samtliga berörda. Johan sammanställer. SB&K:s sista 

datum för att skicka in uppgifterna är inte fastställt än, men troligen i mitten 

av januari. 

c. Praktiska frågor. 

Johan har meddelat SB&K att vi vill ha vårt årsmöte som vanligt innan 

SB&K:s.  

d. Ändringar i stadgarna.  

Vi behöver föreslå att införa de förändringar i stadgarna som SB&K införde 

vid senaste årsmötet. Johan skriver fram en proposition. 
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e. Motioner till SB&K:s årsmöte. 

Vi ska arbeta fram en motion om att få SM-status för Ne waza. Isabelle och 

Johan skriver fram en motion. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 217.     Övriga frågor.  

  Frågan lyftes på föregående möte om någon form av policy för när man  

  använder, och när man inte använder SvJJF:s officiella kläder för landslag,  

  domare mm.  Cicci undersöker frågan.  

 

  Förslag om att gå igenom riktlinjer och policys vid första mötet efter årsmöte för  

  att uppdatera nya som gamla medlemmar i styrelsen. 

  

  14 – 15/12 är det tränarseminarium på Bosön. 

 

  Ska vi undersöka vilka som ska uppmanas ansöka om förtjänsttecken? 

 

  Jesper och Johan inventerar organisationsföreskrifter och olika policys och  

  riktlinjer. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 218.     Nästa möte  

  2/12, 3/2, 2/3, 21/3 (konstituering), 6/4, 2-3/5, 9-10/5 eller 16-17/5 (fysiskt  

  möte). 

 

§ 219.     Mötets avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Mia Widgren 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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