Protokoll nr 8,
§§ 111 – 131, 2019

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2019-05-18, kl. 11:00 – 17:30, 2019-05-19 kl. 09:00 – 12:15.
Plats:
Scandic Linköping City, Linköping.
Närvarande:
Isabelle Sarfati (ordförande)
Nico Christoforidis (kassör)
Johan Pettersson (sekreterare)
Mikael Sehlstedt (vice ordförande)
Cicci Nyström (ledamot)
Håkan Linnarsson (ledamot)
Mia Widgren (ledamot)
Anna-Karin Garstam (suppleant).
Roger Berger § 124
Kenny Friman § 127
Dario Lopez § 127
Mikael Bengtsson § 127
Ej närvarande:
Jesper Kedjevåg (suppleant)

§ 111.

Mötets öppnande.
Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 112.

Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens beslut
Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 113.

Tjänstgörande suppleanter.
Samtliga ledamöter är närvarande.
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§ 114.

Justering.
Styrelsens beslut
Mia Widgren valdes att justera dagens protokoll.

§ 115.

Föregående protokoll, 2019-05-06.
Styrelsens beslut
Tas upp på nästa möte.

§ 116.

Ekonomisk rapport.
Kassören gick igenom den utskickade rapporten till och med 2019-04-30.
Konstaterar att ett antal föreningar inte betalt och att vi kommer kontakta dessa.
Hur ser SB&K:s rutiner ut för de som inte betalt medlemsavgiften, Isabelle
undersöker frågan.
Det behöver bli en mycket tydligare redovisning på vilka intäkter som finns. Till
exempel intäkter för Domarutbildningar måste synas i SvJJF:s bokföring.
Styrelsens beslut
Isabelle skickar ut informationen om redovisning av intäkter till råden och
informationen i övrigt noteras.

§ 117.

Sportrådet.
a. SM 2020.
Är i full planering. Under SM-veckan i Luleå. Luleå Ju-jutsuklubb är
arrangör. Det blir ett öppet SM under förmiddagen och finalerna startar
under eftermiddagen.
b. Hantering av tävlingssanktion.
Styrelsens beslut
Beviljande av tävlingssanktion samt dispenser flyttas från Domarrådet till
Sportrådet. Samt att redovisa beslut till styrelsen. Informationen i övrigt noteras.

§ 118.

Domarrådet.
a. Utbildningar till domare.
Informationen om när domarutbildning ska ske behöver publiceras i god tid
på SvJJF:s webbsida så de som vill gå en utbildning har möjlighet att anmäla
sig.
b. Danish Open är inställt och inga domare åker dit.
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Styrelsens beslut
Domarrådet planerar in utbildningar och kommunicerar detta via SvJJF:s
webbsida. Alla domarutbildningar sker i SvJJF:s regi och deltagaravgifterna
betalas in till SvJJF, informationen i övrigt noteras.
§ 119.

Landslaget.
Inget deltagande i EM i Rumänien p g a kostnaderna. Riktlinjer för seniorer
finns på hemsidan men inte för juniorer. Så riktlinjer behövs för juniorer.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 120.

Föreningsrådet.
a. Lägerbidrag (allmänt mm).
Vi har tecknat in 30 000 kr av budgetens 50 000 kr just nu. Regler för bidrag
kompletteras med en skrivning om att styrelsen gör en bedömning utifrån
hur många deltagare och föreningar som deltar och om föreningen sökt
tidigare under året för annat läger. Det är möjligt att bevilja bidrag så länge
det finns budgetmedel.
b. Hur når vi föreningar utanför SvJJF.
Vi skickar ett brev från ordförande till föreningar som inte är medlemmar i
Jujutsufederationen. Isabelle och Johan arbetar fram ett brev.
c. Ansökan om medlemskap från Kiritsu Jujutsu Bara IF (godkänt via e-post
10/5).
d. Ansökan om medlemskap från Trollbäcken Ju-Jutsuklubb (godkänt via epost 11/5).
Styrelsens beslut
Ansökan om medlemskap från Kiritsu Jujutsu Bara IF och Trollbäcken JuJutsuklubb fastställs. Johan kompletterar Lägerbidragsdokumentet enligt punkt
a. Informationen i övrigt noteras.

§ 121.

Ungdomsrådet.
a. Ungdomsläger.
Vi börjar med att samla barn- och ungdomsledare för erfarenhetsutbyte samt
medverkan av Sisu. Håkan arbetar vidare med frågan.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 122.

Kommunikation.
a. Webbsidan.
Mikael undersöker om vi själva kan justera till webbsidan.
b. Klubbcertifikat.
Behöver justeras så det går att fylla i certifikatet manuellt. Isabelle tar tag
kontakt med vår ansvarige.
c. Profilkläder.
Styrelsen har fått vars en pikétröja med nya logon.
d. SvJJF flagga.
Håkan arbetar vidare med ett förslag på en flagga på 1x1,4 m, hamnar på ca
800 kr.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 123.

Internationella frågor
Isabelle har besvarat frågorna från JJIF. Vi behöver få in en representant i JJIF
och JJEU. Vi undersöker när nästa möjlighet är att nominera någon. Vi lyfter
frågan igen på kommande möte.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 124.

Parajujutsu (Roger Berger deltar via telefon).
Michael Kuntz föreslår att Roger Berger utses till landslagscoach för Para
Jujutsu. Roger informerar om vad som hänt och sina tankar inför framtiden.
Styrelsens beslut
Roger Berger utses till landslagscoach för Para Jujutsu, informationen i övrigt
noteras.

§ 125.

Verksamhetsplan 2019 och 2020.
Vi begär in en halvårsrapport från råden om hur de ligger till i förhållande till
verksamhetsplanen 2019.
Vi ska utveckla samarbetet med idrottens studieförbund, Sisu, framöver.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 126.

Uppdatering av stadgarna inför årsmötet.
Föra in de delar som SB&K antog vid senaste årsmöte. I övrigt se över
stadgarna, t ex gränserna för röster. Johan och Håkan börjar titta på stadgarna.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 127.

Möte med Westfight.
Representanter från Westfight närvarar under en timme och berättar som sin
verksamhet. Började som ett samarbete mellan föreningar i västra
Sverige under namnet Team West. Redovisade sitt upplägg med
”utbildningar” och inte tävling.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 128.

Uppföljning tidigare beslut.
Vi gick igenom och uppdaterade Uppföljningslistan.

§ 129.

Övriga frågor.
Nico lyfter frågan om öppet SM i Luleå. Nico tror att det är få som kommer åka
till Luleå utifrån bl a kostnadsaspekten. Vi behöver få fler tävlande. Möjligheten
att lämna SM-veckan diskuterades. Vi funderar igenom frågan och återkommer
via e-post.
Nico lyfter frågan om representanter i Sportrådet. Vi återkommer till frågan vid
senare styrelsemöte.

§ 130.

Nästa möte (3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12).

§ 131.

Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Isabelle Sarfati
Ordförande

Mia Widgren
Justerare
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