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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   2018-07-02, kl. 21.00 – 22.00. 

Plats:   Skype. 

Närvarande:  Johan Pettersson (sekreterare) 

   Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

   Cicci Nyström (ledamot) 

   Isabelle Sarfati (ledamot) 

   Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant) 

Ej närvarande:   Tobias Back (ordförande) 

   Håkan Linnarsson (ledamot) 

   Nico Christoforidis (kassör) 

   Emil Gustafsson (suppleant) 

      

§ 120. Mötets öppnande. 
Mikael Sehlstedt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 121. Godkännande av föredragningslista. 
 

Styrelsens beslut 
Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 122. Tjänstgörande suppleanter. 
Jesper Kedjevåg tjänstgör för Tobias Back. 

 

§ 123. Justering. 
 

Styrelsens beslut 
Cicci Nyström valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 124. Föregående protokoll, 2018-06-04. 
 

Styrelsens beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 125. Ekonomisk rapport. 
Kassören har skickat ut en skriftlig rapport för perioden fram till 2018-05-31. 

 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

 

§ 126. Sportrådet. 
Behövs fler aktiva i Sportrådet. Information om detta har lagts ut på 

Jujutsufederationens facebooksida. Vi skulle behöva en SM-koordinator och en 

Ligakoordinator. 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

§ 127. Domarrådet. 
Inget nytt inför detta möte. 

 

§ 128. Landslaget. 
Inget nytt inför detta möte. 

 

§ 129. Föreningsrådet. 
Dojocertifikat har tagits fram och kan beställas. 

 

§ 130. Ungdomsrådet. 
Inget nytt inför detta möte. 

 

§ 131. Kommunikation. 
Finns önskemål om att ändra något på förbundets logo. Ett förslag kommer inkomma. 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 
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§ 132. Internationella frågor. 
Inget nytt inför detta möte. 

 

§ 133. VM 2018. 
En inbjudan till föreningar har kommit ut om köp biljetter till VM. 

 
Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

 

§ 134. Utvecklingsmodell. 
Styrelsen har läst igenom modellen och diskuterat olika delar och tycker att den väl 

fångar vår verksamhet. 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen ställer sig bakom den Utvecklingsmodell som presenterats. 

 

§ 135. Verksamhet för medlemmar med funktionsnedsättning. 
Vi har fått en skrivelse från Mike Wall, SB&K:s kommitté för funktionshindrade. 

Kommittén håller på med en kartläggning av hur förbundet har anpassat sin 

verksamhet för medlemmar med olika funktionsnedsättningar. Han ställer ett antal 

frågor till oss:  

1. Vilka funktionsnedsättningar förekommer i era medlemsklubbar? 

2. Hur anpassar ni er träning och/eller era tävlingsregler så att de bättre passar 

medlemmar med funktionsnedsättning? 

3. Hur ser er framtidsvision ut för att fler medlemmar med funktionsnedsättning ska 

kunna träna just ER idrott?  

 

Efter diskussion konstaterar styrelsen att vi inte har en heltäckande bild av hur det ser 

ut i alla våra föreningar samt att styrelsen inte tidigare strukturerat arbetat med frågan. 

 

Vi saknar i styrelsen nödvändig kompetens att arbeta med frågan och vi tror att många 

föreningar saknar den kunskap som behövs för att bearbeta olika grupper av 

funktionshindrade. 
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Det är styrelsens syn att arbetet bör initieras från SB&K då förbundet har resurser i 

form av personal och en särskild kommitté som kan arbeta med frågan. 

Jujutsufederationen föreslår att SB&K genomför en riktad webbenkät till SB&K:s 

föreningar och efter det arbetar fram en handlingsplan för hur SB&K och 

underförbunden kan arbeta vidare med frågan. 

 

Styrelsens beslut 
Paragrafen skickas som svar på skrivelsen från kommittén samt till SB&K för 

kännedom. 

 

§ 136. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor fanns. 
 

§ 137. Nästa möte 

6/8, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12. Samtliga möten kl. 21.00 över Skype. Ett fysiskt möte 

hålls i samband med VM i Malmö. 

 

Styrelsens beslut 
Informationen noteras. 

 

§ 138. Mötets avslutande. 
Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Johan Pettersson Mikael Sehlstedt Cicci Nyström  

Sekreterare  Vice ordförande Justerare 


