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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2019-04-01, kl. 21.00 – 22.40. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Nico Christoforidis (kassör) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Cicci Nyström (ledamot) 

Håkan Linnarsson (ledamot) 

Mia Widgren (ledamot) 

Jesper Kedjevåg (suppleant). 

Ej närvarande:   

Anna-Karin Garstam (suppleant) 

     

§ 75.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 76.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 77.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. 

 

§ 78.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Mikael Sehlstedt valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 79.     Föregående protokoll, 2019-03-04, 2019-03-05, 2019-03-23. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollen läggs till handlingarna. 

 

§ 80.     Ekonomisk rapport. 

  Kassören rapporterade om vad som är känt nu, återkommer med en detaljerad  

  information via e-post senare i veckan. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 81.     Sportrådet. 

  SM genomfördes på ett bra sett under 30 mars. Styrelsen diskuterade för och  

  nackdelar med att genomföra SM som en öppen tävling kontra att vara en del av  

  SM-veckan. 

  

  Styrelsen diskuterar hur vi ska hantera disciplinärende och att vi kanske ska  

  införa ett disciplinråd. Styrelsen bör utse en representant, sportrådet och  

  dommarrådet vars en representant. 

  Styrelsens beslut 

  Riktar ett tack till Lomma Taekwondoklubb för genomförandet av SM, ett  

  disciplinråd bildas och Håkan Linnarsson utses till styrelsens representant,  

  informationen i övrigt noteras. 

§ 82.     Domarrådet. 

  Fyra domare åker till Paris Open 27 - 28 april. 

  Kampsportsdelegationen har godkänt våra uppdaterande regler och vi har inte  

  krav på läkare längre. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 83.     Landslaget. 

  Fyra tävlande åker till Paris Open 27 – 28 april. 

  

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 
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§ 84.     Föreningsrådet. 

a. Ansökan om medlemskap från Båstads Budoklubb (ok via e-post 28/3). 

b. Ansökan om lägerbidrag från Griffin Kampsportsförening, 13 – 14/4 (för 

sent inkommen). 

Styrelsens beslut 

Medlemsansökan från Båstads budoklubb fastställs enligt tidigare beslut via e-

post. Ansökan om lägerbidrag från Griffin Kampsportsförening behandlas inte 

då den är för sent inkommen. 

§ 85.     Ungdomsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 86.     Kommunikation. 

   Jesper Kedjevåg rapporterade om vad som har hänt sen sist. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 87.     Internationella frågor. 

a. Skrivelser mellan VM arrangör och JJIF.. 

Emil Gustavsson har svarat på skrivelserna för arrangörernas räkning.  

 

Ordförande svarar på ett antal frågor som ställts från det internationella 

förbundet. 

 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 88.     Årsmöte 2019-03-23. 

  Årsmötet fungerade på ett bra sätt. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 89.     Ansvarig Parajujutsu. 

   

    Styrelsens beslut 

  Roger Berger utses som ansvarig och bjuds in till nästa styrelsemöte. 
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§ 90.     Kampsportsgalan. 

  Vi konstaterar med glädje att Jujutsun hade stora framgångar på  

  kampsportsgalan.   

  William Seth – Wentzel vann pris som Årets Mästare och Årets Kampsportare.  

  Michael Kuntz vann pris som Årets Ledare. 

 

 

  Styrelsens beslut 

  Vi riktar ett stort tack till William och Michael för deras insatser för jujutsun. 

 

§ 91.     Övriga frågor. 

a. Ansökan om tävling (PRO CombatMixed Budo och Combat Mixed Budo) 

till Kampsportsdelegationen.   

Frågorna skickas över till Hamid Fazeli för besvarande, Jesper Kedjevåg är 

vår kontakt i frågan. 

 

b. Skrivelse angående konflikt mellan förening och SDF. 

Vi har fått en skrivelse för kännedom som skickats till SB&K:s 

disciplinnämnd. 

Skrivelsen rör en konflikt mellan en föreningsledare och ett av SB&K:s 

distrikt. Det är alltid beklagligt att konflikter uppstår men styrelsen 

konstaterar att frågan inte kan hanteras av Jujutsufederationen. En konflikt 

mellan en förening och ett av SB&K:s distrikt är en fråga för SB&K. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

§ 92.     Nästa möte.  

  6/5, 18 – 19/5 fysiskt möte i Linköping, 3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 
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§ 93.     Mötet avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Mikael Sehlstedt 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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