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Protokoll nr 8 - Styrelsemöte #3, SvJJF 2022 - 2023
Tid:
2022-05-31, 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.
§21 FORMALIA
A. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 21:24.
B. Närvarande
Närvarande på detta möte var: Dario Lopez Kästen (ordförande), Miranda Ros
(ledamot), Jonatan Dagnå (ledamot), Mikael Bengtsson (ledamot), Anna-Lena Löf
(ledamot) samt Henrik Madsen.
C. Val till mötesordförande och mötessekreterare
Dario Lopez Kästen valdes till mötesordförande och Miranda Ros valdes till
mötessekreterare.
D. Val justeringsperson
Jonatan Dagnå valdes till justeringsperson.
E. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes samt godkändes på mötet.
F. Föregående protokoll
Föregående protokoll (från möte #2, SvJJF 2022 - 2023, vilket hölls 2022-04-25)
godkändes ej då det inte hade hunnit läsas eller justeras. Godkännandet kommer att
ske via mail senast 2022-06-03.
§22 RAPPORTER
A. JJIF

En dialog med JJIF är bokad till 2022-06-01.
B. Filmbruket
Avtalet har återkommit med vissa justeringar, arbete med att få fram en slutgiltig
version pågår och ska vara färdigt 2022-06-25.
C. SM
En preliminär rapport om SM framfördes.Utförligare rapport kommer från
projektledare snarast.
D. EM
Sverige placerade med två femteplatser och två niondeplatser. Rapport från EM finns
från SB&K, och går att hitta via följande länk:
https://www.budokampsport.se/2022/05/28/inga-svenska-em-medaljer-i-jujutsu/

E. Utbildning i Köping
Flyttad till nästa termin, datum ej fastställt.
F. Mediterranean Open Championship
En inbjudan till Mediterranean Open Championship har inkommit till SvJJF.
§23 EKONOMI
A. Felaktigt betald medlemsavgift
SvJJF ställer sig positiva till en återbetalning av inkorrekt inbetalda medlemsavgifter.
§24 PROJEKT:
A. Combat Camp
Möjligheten till Combat Camp som ett projekt arrangerat av SvJJF har lyfts och
diskuterats, och att vi ser fram emot en fortsatt dialog kring formerna för hur
arrangemanget ska hållas.
§25 TÄVLING
A. SM 2023
En projektgrupp behövs för att jobba konkret med arrangemanget för SM 2023, som
kommer att hållas helgen vecka 11. Mikael Bengtsson, Jonatan Dagnå och
Anna-Lena Löf skall påbörja etablerandet av denna projektgrupp.
B. SM på lång sikt
En diskussion kring etablerandet av en strategisk projektgrupp som arbetar på hur
SM skall arrangeras långsiktigt, med grund i arbetet för SM 2023, där målet skall
vara att etablera en mall för hur SM ska hållas framöver.

§26 KOMMUNIKATION

A. Sociala Medier
Det finns ett par grupper på sociala medier som till synes representerar/eller kan
tolkas som att de för Svenska Jujutsufederationens talan, men som inte
administreras av Svenska Jujutsufederationen. Vissa är privata och andra är inte
längre aktuella.
Vi skall förtydliga Svenska Jujutsufederationens närvaro i sociala medier, genomföra
en ny inventering av var vi ska synas och skapa nya officiella kanaler där det behövs.
B. JJIF Session
SvJJF har blivit inbjudna till denna och avser att delta. Dario Lopez Kästen som
ordförande samt Isabelle Sarfati som internationell representant kommer att
representera SvJJF.
§27 UTBILDNING
A. Svensk Domarkurs
Vi fått en förfrågan om domarkurs. Styrelsen arbetar på att ramarna för hur en kurs
ska kunna hållas; det finns ett preliminärt material, och vi siktar på att arrangera en
utbildning i början av hösten, samt ytterligare en senare under hösten/vintern.
B. Inbjudan till internationell Domarkurs
Styrelsen noterar inbjudan och undersöker vilka möjligheter som finns att skicka
deltagare till kursen.
§28 ÖVRIGA FRÅGOR
A. Medlemsansökning från Skelleftebygdens Jujutsuklubb
SvJJF rapporterar inga invändningar till SB&K och välkomnar en ny klubb.
§29 FORMALIA
A. Nästa möte
Nästa styrelsemöte, #4, SvJJF 2022 - 2023, planeras till 2022-06-20 kl. 21:00 - 22:30
och kommer att ske digitalt.
B. Feedback
Bra möte med bra dialog.
C. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 22:35.

Detta protokoll signeras av:

Miranda Ros
Sekreterare

Dario Lopez Kästen
Ordförande

Jonatan Dagnå
Justeringsperson

