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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2020-04-06, kl. 21:00 – 22:00. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Nico Christoforidis (kassör) §§ 66 - 72 

Cicci Nyström (ledamot) 

Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) 

Anna-Karin Garstam (tjänstgörande suppleant) §§ 55 - 65 

Ej närvarande:   

Mia Widgren (ledamot) 

Håkan Linnarsson (ledamot) 

Nico Christoforidis (kassör) §§ 55 - 65  

  

§ 55.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 56.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 57.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Jesper Kedjevåg och Anna-Karin Garstam (tjänstgörande suppleanter varav  

  Anna-Karin §§ 55 - 65).  

 

§ 58.     Justering. 

 

  Styrelsens beslut 

  Jesper Kedjevåg valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 59.     Föregående protokoll, 2020-02-03 och 2020-03-02. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollen tas upp vid nästa möte. 

 

§ 60.     Ekonomisk rapport. 

  Vi kommer stå för 10 000 kr till Luleå som skulle ha arrangerat SM i Jujutsu  

  under SM-veckan vilket blivit inställt. 

  Vi har rapporterat in till SB&K vilka kostnader vi haft för arrangemang som vi  

  ställt in på grund av Coronasituationen. Det vill säga kostnader för SM,  

  årsmöte och kostnader för fyra domares flygresor till Paris Open. 

   

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 61.     Sportrådet. 

  Har haft möten över Skype och diskuterat verksamheten. 

  Sportrådet planerar för SM 2020 som föreslås gå 5 december. Beslut om det är  

  möjligt kommer utifrån nuvarande situation fattas i augusti. 

  SM 2021 fortskrider och ska ske i samband med SM-veckan. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 62.     Domarrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 63.     Landslaget. 

  Landslagsledningen har haft ett möte med Sportrådets ordförande om framtida  

  samarbete. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 64.     Föreningsrådet. 

  Jonas Elfving har för SvJJF:s räkning sökt projektmedel för  

  ”Föreningsutveckling och utbildning inom prevention för psykisk ohälsa”  

Styrelsens beslut 

Ansökan om projektmedel bifalles. 
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§ 65.     Ungdomsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 66.     Kommunikation. 

  Jesper lägger löpande ut det han får till sig på webbsidan. Han uppmanar  

  samtidigt att alla funktionärer blir bättre på att skicka in material. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras 

§ 67.     Internationella frågor 

  Joachim Thumfart, JJIF:s Sports Director, har varit i kontakt med Isabelle om  

  graderingssystem baserat på fighting. Isabelle har hänvisat honom till Sport  

  Jujutsun. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 68.     Årsmöte 21 mars 2020. 

  Styrelsen har följt SB&K:s uppmaning och skjutit fram årsmötet. SB&K har  

  diskuterat möjlighet att genomföra årsmöte digitalt, men inget beslut är fattat. Vi  

  avvaktar SB&K:s beslut i frågan. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 69.     Corona. 

  Den största krisen i modern Jujutsuhistoria. Risk att många föreningar får svårt  

  att klara ekonomin. Risken är stor att många föreningar kommer tappa stora  

  delar av sina medlemmar. 

 

  Vi lägger upp på vår webbsida nyheter och råd från SB&K och RF. 

 

  Isabelle med hjälp av oss andra skriver ett brev från ordförande till föreningarna  

  med anledning av Coronasituationen. 

 

§ 70.     Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns. 
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§ 71.     Nästa möte.  

  4/5, 1/6. 

 

§ 72.     Mötets avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Jesper Kedjevåg 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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