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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2019-05-06, kl. 21.00 – 22.15. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Nico Christoforidis (kassör) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Cicci Nyström (ledamot) §§ 94 - 102 

Håkan Linnarsson (ledamot) 

Mia Widgren (ledamot) 

Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) 

Anna-Karin Garstam (tjänstgörande suppleant). 103 – 110.  

Ej närvarande:   

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Cicci Nyström (ledamot) §§ 103 – 110. 

     

§ 94.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 95.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 96.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Jesper Kedjevåg tjänstgör för Mikael Sehlstedt. 

 

§ 97.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Håkan Linnarsson valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 98.     Föregående protokoll, 2019-04-01. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollen läggs till handlingarna. 

 

§ 99.     Ekonomisk rapport. 

  Kassören gick igenom den utskickade rapporten till och med 2019-04-30. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 100.     Sportrådet. 

  SM 2020 

  Planen är att vara med på SM-veckan, 25 – 31 mars, i Luleå. Diskussion om vi  

  ska vara med på lördag eller söndagen. Kommer bli ett öppet SM på  

  förmiddagen, finaler på eftermiddagen vilka kommer TV sändas. 

 

  Disciplinfrågor 

  Vi förra mötet utsåg vi ett disciplinråd, denna grupp ska ses som en arbetsgrupp  

  för att se över frågan om behovet och hur ett upplägg skulle kunna vara.  

 

  SvJJF ska enligt egna stadgar i 4 kap. 9.1§ 16 punkt ”Ha överinseende över all  

  under förbundets sorterande verksamhet”. Det framkommer även i SB&K:s  

  stadgar 11kap5§ att ”vid tävling ska varje idrott gällande tävlingsregler  

  noggrant följas.” 

 

  För att förtydliga och möjliggöra tävlingar som arrangeras av medlemsklubbarna   

  inom SvJJF på olika nivåer tillsätts en arbetskommitté bestående av en  

  representant från respektive SvJJF:s styrelse, Domarrådet och Sportrådet.  

  Arbetskommitténs uppdrag och syfte är att se över och förtydliga  

  tävlingsreglementet samt ta fram en handlingsplan med åtgärder om  

  medlemsklubbarna inte fullföljer sina förpliktelser gällande tävlingsregler. I  

  uppdraget med att ta fram en handlingsplan ingår även att beakta RF:s  

  stadgar gällande 12 kap Tävlingar och 14 kap Bestraffningsärenden samt Lag  

  (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. 

  Styrelsens beslut 

  Arbetskommittén inrättas och Jonas Elfving, Domarrådet, utses till  

  sammankallande, informationen i övrigt noteras. 
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§ 101.     Domarrådet. 

  Flera domare uppdaterade sina licenser på Paris Open och var med och dömde. 

 

  Tre svenska domare är inbjudna till Danish Open att döma. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 102.     Landslaget. 

  Har varit ett landslagsläger i helgen 4-5 maj. 

 

  Två guld Linda Lindström -52 i newaza, William Seth Wentzel -94 i Fighting. 

  

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 103.     Föreningsrådet. 

a. Ansökan om medlemskap från Ronneby Ju jutsu klubb (ok via e-post 2/5). 

b. Ansökan om lägerbidrag från Carlskrona Jiujitsuklubb Fuji 4 – 5/5 (för sent 

inkommen). 

Styrelsens beslut 

Medlemsansökan från Ronneby Ju jutsu klubb fastställs enligt tidigare beslut via 

e-post. Konstateras att ansökan om lägerbidrag från Carlskrona Jiujitsuklubb 

Fuji är för sent inkommen och behandlas ej. 

§ 104.     Ungdomsrådet. 

  Inget nytt för stunden. 

 

§ 105.     Kommunikation. 

   E-posten flyttar till ny server. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 106.     Internationella frågor. 

  Skrivelser mellan VM arrangör och JJIF. Ordförande har svarat på frågor från  

  JJIF. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 
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§ 107.     Fysiskt möte 18 – 19 maj. 

  Alla skickar in ärenden som ska tas upp till sekreteraren. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 108.     Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 109.     Nästa möte.  

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

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 110.     Mötet avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Håkan Linnarsson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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