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Protokoll nr 7 - Styrelsemöte #2, SvJJF 2022 - 2023
Tid:
2022-04-25, kl. 21:00 - 22:30
Plats:
Digitalt möte via Google Meet
Kallade:
Dario Lopez Kästen (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Miranda Ros (ledamot),
Jonatan Dagnå (ledamot), Mikael Bengtsson (ledamot), Anna-Lena Löf (ledamot), Henrik
Wendel (ledamot) och Mike Wall (suppleant) samt revisor och valberedningen.
§12 FORMALIA
A. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 21:00
B. Närvarande
Närvarande på detta möte var: Dario Lopez Kästen (ordförande), Mikael Bengtsson
(ledamot), Anna-Lena Löf (ledamot) och Mike Wall (suppleant)
C. Val till mötesordförande och mötessekreterare
Dario Lopez Kästen valdes till mötesordförande och Anna-Lena Löf valdes till
mötessekreterare.
D. Val justeringsperson
Mikael Bengtsson valdes till justeringsperson.
E. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utskick.
F. Föregående protokoll
Föregående protokoll (från konstituerande möte 2022-03-14 samt Styrelsemöte #1,
SvJJF 2022 - 2023, vilket hölls 2022-03-28) godkändes

§13 RAPPORTER
A. Kontakt med JJIF ang. försenade avgifter (Dario)
Ingenting nytt att rapportera. Nico har tidigare meddelat att vi inte har fått dessa
fakturor. Vi har betalat de fakturor vi har fått. Vidare undersökning behövs.
B. Uppföljning kring skrivelsen ang. styrelsebeslut §91 (Dario + Miranda)
Dario har mailat vederbörande, men av svaret framgår att vi behöver göra ytterligare
klargöranden.
C. Uppföljning kring skrivelsen ang. styrelsebeslut §91 (Dario + Miranda)
Henrik har varit i kontakt med Danmarks representant. Punkten anses avslutad.
D. Uppföljning med JJK ang. mattor (Mike B.)
Nico har hjälpt till att transportera mattorna till Linköping för tävling samt senare till
Nybro, där de nu förvaras hos Nybro Jujutsuklubb.
E. Uppföljning av nästa utbildning med Rob 21/5 i Köping inkl deltagarantal
(Jonatan)
Rapport från Mikael Bengtsson: vi har annonserat om denna utbildning och säkrat
två lokaler, då detta samkörs med Westfight under samma helg 20-21 maj. Vi vet i
dagsläget inte antalet anmälda, då anmälan går till Jonatan (som ej var med på
mötet).
F. Lägesrapport SM Värnamo 7-8 maj
Rapport från Mikael Bengtsson: Det mesta flyter på, vi har säkrat domare från
Sverige och Danmark. Vi har även förlängt anmälningsdatum.
G. Rapport från Riksläger
Mike Wall har börjat dra i arrangemang, har bokat hall och tider och lagt beställning
på poster, förslag skickas snart ut. Arbete pågår med att boka instruktörer till eventet
och instruktörslistan fylls på efterhand. Mike har även varit i kontakt med
Riksidrottsförbundet om finansiering och denna är till stora delar säkrad.
Namnförslag diskuterades.
H. Rapport från Riksläger
Protokoll från Årsmötet klart och ska läggas upp på hemsida (Henrik)
§14 EKONOMI
A. Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport presenterades av Mikael Bengtsson, då Nico inte var närvarande.
Kortfattat så har vi fram till i mars i princip inte haft några utgifter, men det kommer
poster nu i samband med JEM.
B. Föreningar som ej rapporterat eller betalt medlemsavgift till SB&K 2022
Vi behöver fortsätta med att ta reda på kontaktuppgifter till dessa och höra av oss.
Mikael Bengtsson ska dra i några av föreningen på listan.

C. Kompensationsstöd från RF med anledning av pandemin
Dario har stämt av med Nico. Vi har inte gått med förlust och har således inte rätt att
ansöka om stöd.
D. Ansökan om lägerbidrag från Dokan Dojo för 28-29 maj samt 6-7 augusti
BESLUT: Vi beviljar lägerbidrag à 5000 kr för läger 28-29 maj samt informerar om
andra vägar att söka bidrag utöver detta.
Vår arbetsprincip är att erbjuda max ett lägerbidrag à 5000 kr per klubb/år.

§15 TÄVLING
A. SM 2023 och framåt
Tävlingsgruppen har diskuterat hur SM ska kunna ligga årligen utan att krocka med
internationella tävlingar, vilket resulterade i att vecka 11 verkar lämplig. Angående
SM 2023 har vi diskuterat att det då ska gå av stapeln vecka 11 i Sollentuna med
Skift som värd för mästerskapet.
BESLUT: vecka 11 ska från 2023 vara dedikerad SM-vecka, vilket kommer
annonseras på kommande SM 7-8 maj i Värnamo.
B. North Cup
Samtal har förts med danska jujutsufederationen om ett North Cup där Swedish
Open, Danish Open och Kodokan Open i Hamburg ska ingå! Tanken är att dessa
tävlingar ska ligga med fasta tider varje år, vilket nu är inskrivet i preliminärt
kalendarium. Förhandlingar med danskar och tyskar pågår.

§16 KOMMUNIKATION
A. Möjligheter att lägga upp utbildningsfilmer innan plattformen är igång
Det diskuterades redan på föregående styrelsemöte att vi ska lägga upp “teasers” på
youtube. Kenny har materialet just nu. Mikael Bengtsson hör med Henrik/Kenny hur
vi kan lösa detta.
B. Information/publicering av lokal information t.ex. läger/tävlingar etc (strategi
för sociala medier, federationens hemsida)
Diskussion om hemsidans syfte/inriktning. Vi landade inte i några beslut utan
diskussionen får fortsätta.
C. Status avtal Filmbruket
Mikael Bengtsson har varit i kontakt med Filmbruket och de ser inga problem med
våra synpunkter på avtalet. Styrelsen vill gärna ha detta skriftligen. Priserna har
angivits exklusive moms och det behöver vi se över. Mikael Bengtsson tar förnyad
kontakt med Filmbruket.

§17 UTBILDNING
Inget nytt utöver det som framkom under §13E, Rapporter

§18 MEDSKICK FRÅN SB&K
A. Utse områdesansvariga
Under SB&Ks årsmöte fattades det beslut om att Federationen måste utse ansvariga
för följande roller:
● Barn- och ungdomsansvarig.
● Antidopingsfrågor
● Hantering av medlemsansökningar
● Kommunikationsfrågor internationella mästerskap
Styrelsen vill ha mer information om och en definition av vad rollerna innebär. Mikael
Bengtsson återkopplar om detta till SB&K.
Tillsvidare utser vi Mikael Bengtsson som Barn- och ungdomsansvarig och Dario som
ansvarig för hantering av medlemsansökningar

§19 ÖVRIGA FRÅGOR
A. Hippoly - digitalt protokollprogram
Vi bordlägger detta då Miranda ej var närvarande.
B. Utlysning av barn- och ungdomsansvarig
Detta har avhandlats under §18
C. Mail om att starta ny klubb i Bureå
Förslag att hänvisa till Karl Dahlgren för mer information. Dario tar detta.
D. Mail från Nigeriansk organisation
Vi återkopplar om att vi ej har internationella tävlingar. Dario tar detta.
E. Förslag om virtuellt kansli
För att avlasta Dario bestämde vi att han vidarebefordrar de mail han behöver hjälp
med till övriga styrelsen. “Kansligruppen” som består av Mike Wall, Mikael
Bengtsson och Anna-Lena tar tag i de mail de kan. Där vi inte kan återkoppla, så
ger vi ett standardsvar om att frågan kommer behandlas på nästa styrelsemöte.

§20 FORMALIA

A. Nästa möte
Nästa styrelsemöte, #3, SvJJF 2022 - 2023, planeras till 2022-05-23 kl. 21:00 - 22:30
och kommer att ske digitalt.
B. Feedback
Bra möte, vi hann mycket inom utsatt tid.
Det är bra med en digital agenda som kan fyllas på av alla innan mötet, men det
verkar vara problem med redigeringsrättigheterna, så detta behöver lösas till nästa
möte.
C. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 22:30.

Detta protokoll signeras av:

Anna-Lena Löf
Sekreterare

Dario Lopez Kästen
Ordförande

Mikael Bengtsson
Justeringsperson

