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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2020-02-03, kl. 21:00 – 22:40. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Nico Christoforidis (kassör) 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Cicci Nyström (ledamot) 

Mia Widgren (ledamot)  

Anna-Karin Garstam (tjänstgörande suppleant)  

Jesper Kedjevåg (suppleant) 

Ej närvarande:   

Håkan Linnarsson (ledamot) 

   

§ 21.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 22.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 23.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Anna-Karin Garstam (tjänstgörande suppleant)  

 

§ 24.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Mikael Sehlstedt valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 25.     Föregående protokoll, 2019-01-07. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 26.     Ekonomisk rapport. 

  Vi kommer få ca 42 000 kr i återbäring på medlemsförsäkringen. 

  Nico återkommer med en budget under veckan. 

  SvJJF har beviljats RF projektmedel för internationellt utvecklingsarbete med  

  35.000kr/år för 2020 och 2021. 

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 27.     Sportrådet. 

  En tävling i Göteborg har genomförts 26 januari. 

  Vi kommer vara med på SM-veckan 2021. 

  Styrelse beslutade per capsulam att fastställa förslaget om händelseförlopp vid  

  avvikelse från godkänd sanktion enligt Ciccis skrivelse (bilaga). 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 28.     Domarrådet. 

  Workshop för newaza blev inställt pga sjukdom. 

  4 domare kommer åka till Paris Open. 

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 29.     Landslaget. 

  Isabelle och Nico redogjorde för arbetet med att hitta nya funktionärer till  

  landslaget. Joakim Vistam utses som landslagscoach. Diskussion pågår för  

  utformningen av landslagsledningen för fight och newaza. Styrelsen beslutar att  

  avvakta med tillsättningen av förbundskapten. 

  Nico undersöker när sponsoravtalet med Jusports går ut. 

 

  Styrelsens beslut 

  Joakim Wistam utses om coach för fighting/newaza, informationen i övrigt  

  noteras. 
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§ 30.     Föreningsrådet. 

a. Medlemsansökan från Bromölla Jujutsuklubb (bifall via e-post 30/1). 

b. Medlemsansökan Hörby Kampsportsklubb (bifall via e-post 16/1). 

c. Ansökan om lägerbidrag på 5000 kr från Kungälvs Självförsvarsklubb 

Chikara 13 – 14/6. Budget saknas, vi avvaktar budgeten. 

d. Ansökan om lägerbidrag på 5000 kr från Markaryds Jujutsuklubb 28/3. 

Styrelsens beslut 

Fastställer medlemsansökan från Bromölla Jujutsuklubb och Hörby 

Kampsportsklubb. Ansökan om lägerbidrag Markaryds Jujutsuklubb bifalles. 

Informationen i övrigt noteras. 

§ 31.     Ungdomsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 32.     Kommunikation. 

  Vi lägger upp en nyhet om SvJJF:s flagga som finns i SB&K:s webbshop. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 33.     Internationella frågor 

  Isabelle informerar om brevet som skicka till JJIF angående JJIF och VM 2018 i  

  Sverige. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 34.     Årsmöte 21 mars 2020. 

a. Verksamhetsplan och budget 2020. 

Verksamhetsplanen är i stort sett klar, Isabelle gör vissa kompletteringar 

under landslaget.. 

b. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019. 

Verksamhetsberättelse och resultat 2019 är klart och upplagt på webbsidan. 

Vi avvaktar bokslutet. 

c. Praktiska frågor. 

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

SB&K:s.  

Cicci sickar ut via e-post om behovet av hotell.  

d. Proposition: Stadgeändringar.  

Proposition är skriven och upplagd på webbsidan. 
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e. Motioner och yttrande. 

Yttrande är klart på sex av åtta motioner. 

f. Övriga frågor. 

Olika uppvaktningar och förtjänsttecken gicks igenom.  

Förslag till nomineringar till Kampsportsgalan gick igenom. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 35.     Övriga frågor. 

  Inga övriga frågan fanns. 

 

§ 36.     Nästa möte  

  2/3, 21/3 (konstituering) 6/4, 4/5, 1/6. 

  Fysiskt möte i Linköping 16 – 17/5. 

 

§ 37.     Mötets avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Mikael Sehlstedt 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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BILAGA 

Handlingsförlopp vid avvikelse från godkänd sanktion 

Görs en avvikelse från godkänd sanktion meddelas detta skriftligen av DomarR och SportR 

till arrangören inom 14 dagar. 

1:a gången en arrangör bryter mot sanktionen 

Vid nästa tillfälle arrangören gör en sanktionsansökan tas en avgift ut på 2,000: -. 

En kontrollant skickas ut från SvJJF till tävlingen för att se att arrangören följer reglementet 

enligt sanktionsansökningen. 

2:a gången en arrangör bryter mot sanktionen 

Arrangören får en karenstid på 6 månader. Inom denna period ges inga sanktioner. 

3:e gången en arrangör bryter mot sanktionen 

Vid nästa tillfälle arrangören gör en sanktionsansökan ska det bifogas en redogörelse vad 

arrangören gjort för att tävlingen ska genomföras på rätt sätt. 

4:e gången en arrangör bryter mot sanktionen 

Arrangören får en karenstid på 5 år.  

Undantag kan göras av SvJJF:s styrelse*. 

 

Med Arrangör menas förening som är medlem i SvJJF. 

* Exempelvis om en förening bytt ut de medlemmar som tidigare gjort avsteg från 

sanktionerna. 
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