Protokoll nr 3,
§§ 36 – 52, 2021

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2021-03-01, kl. 21:00 – 22:15.
Plats:
Google Meet.
Närvarande:
Isabelle Sarfati (ordförande)
Nico Christoforidis (kassör)
Johan Pettersson (sekreterare)
Mikael Bengtsson (ledamot)
Anna-Lena Löf (ledamot)
Jonatan Dagnå (ledamot)
Berit Abrahamsson Hornvall (suppleant) §§ 43 - 52
Henrik Wendel (tjänstgörande suppleant)
Förhinder:
Cicci Nyström (vice ordförande)
Berit Abrahamsson Hornvall (suppleant) §§ 36 - 42
§ 36.

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

§ 37.

Godkännande av föredragningslista.
Kompletterades och godkändes.

§ 38.

Tjänstgörande suppleanter.
Henrik tjänstgör för Cicci.

§ 39.

Justering.
Styrelsens beslut
Henrik Wendel valdes att justera protokollet.

§ 40.

Föregående protokoll, 2021-02-01.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 41.

Ekonomisk rapport.
Än så länge så har det inte hänt så mycket i år.
Diskuterades vissa av posterna under 2020.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 42.

Sportrådet.
Karl Dahlgren, ordförande Sportrådet, har lämnat en skriftlig rapport om arbetet
med SM (bilaga 1).
Henrik som sitter med i gruppen kompletterade med muntlig information.
Mikael rapporterar om hur arbetet med framtida samarbete med BJJ-förbundet
framskrider.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 43.

Domarrådet.
Janet Smedberg, ordförande Domarrådet, har lämnat en skriftlig rapport
(bilaga 2).
Styrelsen diskuterade särskilt det nya regelverket för tävling och anser att det
kan avvakta för beslut till efter årsmötet.
Styrelsens beslut
Styrelsen efter årsmötet fattar beslut om uppdatering av regelverk för tävling,
informationen i övrigt noteras.

§ 44.

Landslaget.
Jonatan rapporterar att man haft träningsläger för några veckor sedan digitalt.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 45.

Utbildningsrådet.
Jonatan rapporterar att han varit i kontakt med Magnus på SB&K om
utbildningsplattformar för utbildningar mm.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 46.

Para Jujutsu.
Jonatan diskuterar fortsatt med Roger Berger om upplägg på en digital
utbildning för Para Jujutsu.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 47.

Kommunikation.
Vi har fått en förfrågan från RF (Riksidrottsförbundet) om en
jujutsuorganisation som vill bli medlemmar i RF som nytt SF
(Specialidrottsförbund). Vi kommer svara RF att vi gärna ser dem som
medlemmar i Jujutsufederationen.
Styrelsens beslut
Isabelle skriver ett svar i samråd med Johan till RF.

§ 48.

Internationella frågor.
Isabelle rapporterar:
Det har varit ett möte igår 28/2 inom JJEU och här kommer en summering av
diskussionerna:
Coronaläget i Europa
Läget är ungefär detsamma för alla i Europa. Övervägande tillåts inte träna och
har stängda dojon.
EM i Israel
Planeringen är att det ska vara ett EM i Israel i år. Prel. datum är 9-11 juli.
Utifrån Corona situationen är planen att EM pågår i 5-6 dagar. De som tävlar
just den dagen är de som kommer att få vara i hallen, inga finalpass. Coronatester kommer att genomföras vid ankomst till Israel och även till tävlingsdagen.
Ingen bankett inget socialt under EM. Oklart när flygplatsen i Israel öppnar
igen, besked kommer under mars.
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53 % röstade för att skjuta upp EM till september månad. Diskussion och beslut
om datum för EM kommer att tas med JJIF under mars. JJEU lyfte frågan om en
plan B med en till organisatör om Européer inte tillåts flyga till Israel.
VM i Abu Dhabi
Ingen information från JJIF för dagen.
Paris Open
Inget nytt för tillfälle, Frankrike är nedstängt förutom för eliten som inte kan
träna tillsammans pga för stort avstånd till varandra.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
§ 49.

Årsmöte 2021-03-20.
a. Verksamhetsplan och budget 2021.
Isabelle och Johan sammanställer verksamhetsplanen. 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.
Motioner och styrelsens yttrande är publicerade på jujutsu.se.
e. Valberedningen.
Valberedningens förslag, som inte är komplett, är publicerade på jujutsu.se
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 50.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

§ 51.

Nästa möte
Konstituerande möte efter årsmötet 20 mars.
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§ 52.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Isabelle Sarfati
Ordförande

Henrik Wendel
Justering
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Bilaga 1
Hej!
Vi har påbörjat arbetet med att formera en SM-arbetsgrupp nu. Nedan kan ni läsa en
beskrivning av arbetsgruppen. Om ni harfrågor eller idéer hör gärna av er.
Syfte
SM-gruppen har till uppgift att planera, genomföra och utveckla våra svenska mästerskap.
Gruppsammansättning
SM-gruppen utgörs av:
1) SM-ansvarige: kontaktperson och sammankallande för SM-gruppen samt ansvarig för årets
SM
- För 2021: Sofia Billger / För 2022: Henrik Wendel
2) SM-utvecklare: ansvarig för SM-utveckling och nästa års SM
- För 2021: Henrik Wendel / För 2022: Sofia Billger
3) Representant för årets SM
4) Representant för nästa års SM
5) Övriga: ex.vis kommunikatör, sponsringsansvarig m.fl.
Övergripande riktlinjer
- Minst en av SM-gruppens medlemmar skall vara med i Sportrådet.
- Arbetsgruppen för SM arbetar under Sportrådets ledning. Övergripande beslut för SM fattas
av SportR efter beredning av SM-gruppen. Stora frågor skickas likt tidigare från SportR till
styrelsen för beslut.
- SM-ansvarige och SM-utvecklare växlar sinsemellan från år till år. D.v.s. efter att ett SM är
genomfört tar den som var SM-utvecklare över rollen som SM-ansvarig och fortsätter
kontakten med den arrangör som de redan har haft kontakt med. Samtidigt tar den som var
SM-ansvarig över rollen som SM-utvecklare och inleder kontakten med den SM-arrangör som
har SM om två år.
Övriga noteringar
Framtida junior-SM, master-SM och lag-SM kan med fördel organiseras inom SM-gruppen.
SportR väntar fortfarande på att styrelsens utsedde ska ta kontakt med SportR för att delge
sina tankar kring detta.
Vänliga hälsningar
Karl Dahlgren
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Bilaga 2
Aktivitetsrapport från Domarrådet februari 2021
•

•

•

•
•

Domarrådet är nu klara med uppdateringen av allmänna regler och regelverken för
fight och duo (se bifogat dokument med kommentarer för att förtydliga förändringar).
Vi har även i samband med detta haft en regelträff där vi gick igenom de kommentarer
och förslag till förändringar som lämnades in via mail och webformulär (se bifogad
fil).
Domarrådet har varit i kontakt med SB&K ang deras planer på utbildningsplattform.
Detta eftersom ändringar av domarkraven, för att tillmötesgå sportrådets önskan om få
domarssystem vid rangordning i barnklasser (medaljmatcher), innebär en signifikant
skillnad i domarutbildningarna.
Domarrådet har varit i kontakt med kampsportsdelegationen för att anhålla om
tillstånd för att få lämna in regelverket i delar, med syftet att skynda på hanteringen av
ansökan. Vi väntar oss ett svar inom kort.
Newaza reglerna är klara för Peer Review och kommer att publiceras inom kort.
Arbete pågår med digitalisering av tävlingsutbildning. Det första steget i den
processen var att utforma en sekretariatsutbildning, ett uppdrag som Kenny Friman
åtog sig på domarrådets möte den 23 november 2020. Vi kom överens om att Kenny
skulle inkomma med ett första förslag på utformning av densamma i december 2020.
Den 15 februari 2021 fick domarrådet en aktivitetsrapport (se bifogad fil), men vi har
dock inte sett något resultat av hans arbete med själva sekretariatsutbildningen. Det är
därför något oklart hur långt han har kommit i den processen då han heller inte svarat
på undertecknads meddelanden sedan dess.

MVh // Janet Smedberg
Domarrådets Ordförande
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