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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:   

2019-06-03, kl. 21:00 – 22:30. 

Plats:   

Skype. 

Närvarande:   

Isabelle Sarfati (ordförande) 

Nico Christoforidis (kassör) 

Johan Pettersson (sekreterare) 

Mikael Sehlstedt (vice ordförande) 

Cicci Nyström (ledamot) 

Håkan Linnarsson (ledamot) 

Mia Widgren (ledamot) 

Jesper Kedjevåg (suppleant) 

 

Janet Smedberg § 139 

Ej närvarande:   

Anna-Karin Garstam (suppleant) 

     

§ 132.     Mötets öppnande. 

  Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 133.     Godkännande av föredragningslista. 

 

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 

 

§ 134.     Tjänstgörande suppleanter. 

  Samtliga ledamöter är närvarande. 

 

§ 135.     Justering. 

  

  Styrelsens beslut 

  Nico Christoforidis valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 136.     Föregående protokoll, 2019-05-06 och 2019-05-18 - - 19. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollen läggs till handlingarna. 

 

§ 137.     Ekonomisk rapport. 

  Har inte hänt så mycket sedan sist. Faktura från styrelsekonferensen är  

  inkommen. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 138.     Sportrådet. 

  Möte för en vecka sen. En grupp som har hand om ligan en som har hand om  

  SM. Sportrådet arbetar vidare med deltagande på SM veckan i Luleå. 

Styrelsens beslut 

Sportrådet fortsätter med planering för deltagande på SM-veckan, informationen 

i övrigt noteras. 

§ 139.     Domarrådet. 

  Janet Smedberg deltog under denna punkt och gick igenom hur  

  domarutbildningarna fungerar.  

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 140.     Landslaget. 

  Mickael Kuntz håller på med ett arbete att integrera Para jujutsu i landslaget. 

  Vienna Open nu i helgen. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 141.     Föreningsrådet. 

  Ansökan om medlemskap från Simrishamns Budoklubb (godkänt via e-post  

  3/4). 

 

  Vi har varit i kontakt med ett antal föreningar som ej betalt sin medlemsavgift. 
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  Styrelsens beslut 

  Medlemsansökan från Simrishamns Budoklubb fastställs enligt tidigare beslut  

  via e-post. Informationen i övrigt noteras. 

 

§ 142.     Ungdomsrådet. 

  En träff för barn- och ungdomsinstruktörer i Wernamo planeras till 19 oktober. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

§ 143.     Kommunikation. 

  Flagga är på gång, vi har fått ett skarpt förslag. Föreslås att vi köper in 30 st.  

  Isabelle undersöker med SB&K om den praktiska hanteringen. Utpris föreslås  

  till 400 kr. 

Styrelsens beslut 

30 flaggor köps in vilka ska kunna säljas för 400 kr. 

§ 144.     Internationella frågor 

  Inget nytt. Vi funderar till nästa möte på att försöka få in representanter i de  

  internationella förbunden. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 145.     Fysiskt möte 18 – 19/5 (utvärdering).  

  Mycket viktigt att träffas. Vi bör träffas fysiskt i höst också. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 146.     Skriftlig varning. 

  Frågan diskuterades, Isabelle har varit i kontakt med berörda. Tiden för att  

  utdela varningar har passerats. Frågan läggs därmed till handlingarna. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras.  
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§ 147.     Övriga frågor.  

  Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 148.     Nästa möte  

  5/8, 2/9, 7/10, 12/10 (fysiskt möte), 4/11, 2/12. 

 

§ 149.     Mötets avslutande. 

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Johan Pettersson Isabelle Sarfati Nico Christoforidis 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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