Protokoll nr 2,
§§ 19 – 35, 2021

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2021-02-01, kl. 21:00 – 22:00.
Plats:
Google Meet.
Närvarande:
Isabelle Sarfati (ordförande)
Nico Christoforidis (kassör)
Johan Pettersson (sekreterare)
Cicci Nyström (vice ordförande)
Mikael Bengtsson (ledamot)
Anna-Lena Löf (ledamot)
Jonatan Dagnå (ledamot)
Berit Abrahamsson Hornvall (suppleant)
Henrik Wendel (suppleant)
Adjungerade:
Kenny Friman, valberedningen
Sofia Billger, valberedningen
Förhinder:
§ 19.

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

§ 20.

Godkännande av föredragningslista.
Kompletterades och godkändes.

§ 21.

Tjänstgörande suppleanter.
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

§ 22.

Justering.
Styrelsens beslut
Jonatan Dagnå valdes att justera protokollet.
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§ 23.

Föregående protokoll, 2021-01-18.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 24.

Ekonomisk rapport.
Nico gick igenom resultatet från till 2020-12-31. Mindre kostnader beroende på
Coronabegränsningarna. Resultatet för 2020 hamnar på plus 238 339 kr.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 25.

Sportrådet.
Karl Dahlgren, ordförande Sportrådet, har lämnat en skriftlig rapport (bilaga 1).
Karl anser att styrelse fattar beslut inom Sportrådets område utan att Sportrådet
får komma till tals. Kommunikationen mellan styrelsen och råden behöver
förbättras. Kommande styrelse behöver se över Organisationsöverskrifterna och
tydliggöra rollerna mellan styrelse och råd.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 26.

Domarrådet.
Inget nytt.

§ 27.

Landslaget.
Inget nytt.

§ 28.

Utbildningsrådet.
Arbetar med kompendium som Rob Haans planerar ta fram.
Planerar en inspelning om Para Jujutsu för att sprida kunskap.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 29.

Para Jujutsu.
Har inkommit med en verksamhetsplan för 2021.
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§ 30.

Kommunikation.
Kommer lägga upp en intervju som gjorts med Linda Lindström, mångårig
landslagsmedlem och världsmästare 2008, på vår webbsida.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 31.

Internationella frågor.
Inget nytt.

§ 32.

Årsmöte 2021-03-20 (OBS ändrat datum av SB&K).
För info: SB&K:s stämma 2021-03-27
a. Verksamhetsplan och budget 2021.
Vi har fått in uppgifter från några av råden. Nico gör ett förslag till budget.
b. Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2020.
Verksamhetsberättelsen är inskickad. Vi avvaktar Resultat- och
balansräkningen från SB&K.
c. Propositioner.
Styrelsen lägger inga propositioner.
d. Motioner.
Motion 1: Ett förbund även för föreningar utan tävlingsverksamhet.
Motion 2: En oberoende utredning av VM 2018 i Malmö.
e. Valberedningen.
Valberedningen har inte något färdigt förslag.
f. Övrigt.
Info till webbsidan om datumet för årsmötet.
Styrelsens beslut
Styrelsen ställer sig bakom utskickat förslag till yttrande över motionerna
(bilaga 2), informationen i övrigt noteras.
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§ 33.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

§ 34.

Nästa möte
1/3, kl. 21:00.

§ 35.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Isabelle Sarfati
Ordförande

Jonatan Dagnå
Justering
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Bilaga 1
Sportrådet mötesdatum: 31 januari, kl 10-11.15.
Närvarande: Karl Dahlgren, Sofia Billger, Cicci Nyström, Jonatan Dangå, Henrik Wendel.
Frånvarande: Mikael Sehlstedt.
Inbjuden: Kenny Friman, ej närvarande.
• Rapport från distrikten:
Inget direkt att rapportera från distrikten.
• Ambition och övergripande arbetssätt för våra distrikt:
Diskussion gällande att ta fram arbetsbeskrivning och dokument för distriktssamordnare fortsätter.
Beslut:
Vi vill att klubbarna ska börja samarbeta. Kalle skickar nyhetsutkast till distriktsansvariga.
• Verksamhetsplan och budget för 2021: Beslut: Utkast för budget görs. Verksamhetsplan diskuteras
och kommer baseras på vår aktivitetsplan. Kalle skriver ett utkast och skickar till Sportrådet inom kort
för påseende och därefter till styrelsen senast i mitten på nästa vecka.
• Tankar och idéer för uppföljningsmöte efter Bosön 13/2
Beslut: Inga idéer eller synpunkter har inkommit från övriga råd och styrelse. Vi påminner övriga om
att komma med idéer/synpunkter och förlänger deadline till imorgon, 1/2.
• Styrelsen vill ha skriftliga rapporter efter varje möte. Hur löser vi det?
Beslut: Sofia är sekreterare och mejlar kopia på mötesprotokoll efter varje möte.
Nästa mötesdatum: 21 februari, kl 10-11
Med vänliga hälsningar
Sofia Billger
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Bilaga 1

Yttrande över motioner
Yttrande över Motion 1 – Ett förbund även för föreningar utan tävlingsverksamhet
Styrelsen ställer sig positivt till motionen i sin helhet. SvJJF har under några år haft
intentioner att främja de klubbar som inte är tävlingsaktiva och ser tillsättandet av en
kommitté som ett sätt att arbeta med det på ett aktivt sätt.
Styrelsen anser att en ordförande i kommittén ska tillsättas och väljas av SvJJF:s styrelse.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
bifalla motionen
Yttrande över Motion 2 - En oberoende utredning av VM 2018 i Malmö
Styrelsen har noga utrett frågan och förhandlat med JJIF och träffat en överenskommelse med
JJIF som avslut på VM 2018. Vi ser inte vad som skulle kunna framkomma i en oberoende
utredning som inte redan har behandlats. Även om styrelsen lagt ut uppgiften att genomföra
VM 2018 på en enskild förening så har styrelsen fortsatt ansvaret gentemot JJIF. Styrelsen har
konstaterat att vi borde varit mer involverade i arbetet med VM 2018 och den lärdomen tar vi
med oss.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen
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