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Protokoll nr 9 - Styrelsemöte #4, SvJJF 2022 - 2023
Tid:
2022-06-20, 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.
§30 FORMALIA
A. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 21:06.
B. Närvarande
Närvarande på detta möte var: Dario Lopez Kästen (ordförande), Nico Christoforidis
(kassör), Jonatan Dagnå (ledamot), Henrik Wendel (ledamot), Mikael Bengtsson
(ledamot), Anna-Lena Löf (ledamot) samt 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
Mike Wall valdes till justeringsperson.
E. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes samt godkändes på mötet.
F. Föregående protokoll
Föregående protokoll (från möte #3, SvJJF 2022 - 2023, vilket hölls 2022-05-23)
godkändes ej då det inte hade hunnit läsas eller justeras.
Vi behöver godkänna samtliga protokoll sedan årsmötet via mail senast 2022-06-23.

§31 RAPPORTER

A. Kontakt JJIF
Möte med JJIF 2022-06-01, vilket var givande. Jujutsufederationen kommer att vara
mer involverade i internationellt samarbete framöver.
B. Avtal Filmbruket
Avtalet har återkommit med vissa justeringar.
Vi har lagt till en instruktion om vad avtalet ska omfatta och klargöranden kring
äganderätt för olika material. Alla kostnader är nu satta till bruttopris.
Avtalet är nu klart för underskrift.
C. SM 2022
Nico rapporterade att årets SM avlöpte bra och att mycket fokus nu finns på
kontinuiteten i att få SM att rulla och växa.
Styrelsen efterfrågar uppgifter om antalet deltagare och en ekonomisk rapport. Nico
och Mike B tar fram en samlad skriftlig rapport som inkluderar ovan.
Läkarrapporten återstår också att skicka in.
D. Felaktigt betald medlemsavgift för klubb
Återkoppling har skett till SB&K Kansli, och de meddelar de kommer att hjälpa oss
med det praktiska i detta ärende.
E. Rapport Rikslägret 24-25 September
Jobbet rullar på bra. Mike Wall har varit i kontakt med samtliga instruktörer och hotell
är bokat. Nu pågår schemaläggning samt framtagande av budget som ska stämmas
av med SB&Ks kansli.
Det pågår diskussioner om lån av matta och att Jujutsufederationen står för
transporten.
Eventuellt kan vi samordna lägret med att ha ett fysiskt styrelsemöte. Vi behöver i så
fall besluta detta ganska omgående, så att fler rum kan bokas upp.
F. Jujutsugymnasiet
Christian Fegler på Malmö Idrottsgymnasium informerar via mail om att
Jujutsugymnasiet nu har fått officiell tillstyrkan:
Skolverket beslutar att godkänna nationell idrottsutbildning för jujutsu vid
Malmö
Idrottsgymnasium Ro1 i Malmö stad.
Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst
15 vilket innebär cirka 5 antagningsplatser per år.
Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning ska gälla för fyra
antagningsomgångar, från och med läsåret 2023/24.
G. Combat Camp
Möjligheten till Combat Camp som ett projekt arrangerat av SvJJF har lyfts.

Nico presenterade förslag från Rob Haans kring organisationen och budgeten. Efter
genomgång konstaterar styrelsen att det ytterligare dialog kring förslaget behövs.
H. Aktivitetskalender 2022-2023
Presentation av ny aktivitetskalender har sammanställts och skickats ut till styrelsen,
ytterligare tillkomna arrangemang läggs till.
I.

Sociala medier
Henrik behöver hjälp med material till våra sociala medier, som kan läggas upp på
våra konton. Uppmaning till hela styrelsen att skicka bilder/filmer när det finns något
relevant.

J. Inbjudan till internationell Domarkurs
Inbjudan vidarebefordrad till utvalda domare inom den svenska domarkåren.
§32 EKONOMI
A. Preliminär rapport från SB&K
Under maj månad tillkom en del större reseutgifter för landslaget hör till J/EM.
Preliminär rapport för maj från SB&K månad visar att förbundets ekonomi är fortsatt i
balans.
B. Landslagsstöd
SB&K informerar om att Landslagsstödet för 2022 från RF är beräknat och fördelat
på samma sätt som 2021. Jujutsulandslaget erhåller 269 670 kronor Landslagsstöd
från RF.
C. Återstartsstöd
Information om återstartsstöd har inkommit från RF/SB&K. Styrelsen konstaterar att
tiden är för kort för att hinna med att ansöka och genomför ett arbete under året.
§33 PROJEKT:
A. VM 2018
Arbetet har inte hunnit komma igång. Dario kommer att kontakta Kenny för att lägga
upp en plan under sommaren/hösten.
B. Hela Jujutsun
Arbetet just nu fokuserat på Rikslägret 24-24 september.
C. SM 2023
Inget nytt att rapportera
D. SM-utveckling
Inget nytt att rapportera
§34 TÄVLING

A. Domarkollegiet
Arbete pågår för att samla domarkollegiet, men går långsammare än planerat. Ett
samarbete med Danska federationen är i sin linda.
B. Tävlingsliga
Styrelsen uppskattar att arbetet med Jujutsutävlingsliga kan återupptas först under
våren 2023.
C. Tävlingsreglemente
Återstår en del arbete med att utveckla detaljerna kring U14 och U16.
D. Ansökan om Tävlingssanktion
Ansökan om Nordic Ju-Jutsu Cup, söndag 2022-10-30 godkändes.
§35 KOMMUNIKATION
A. Publicering av Protokollen
a. BESLUT om rutin:
1. Protokoll ska vara renskrivet i Google Drive senast 7 dagar efter
styrelsemöte.
2. Därefter skapas en pdf och skickas ut till samtliga i Styrelsen
3. Rättningar/Ändringar görs direkt i protokollet på Google Drive
4. När samtliga godkänt publicerar vi pdf på hemsidan senast 10 dagar
efter styrelsemöte.

§36 ÖVRIGA FRÅGOR
A. Styrelsens representation på Rikslägret 24-25 September.
BESLUT: Styrelsen bör vara representerad på lägret.
Styrelsens medlemmar skickar mail till Mike Wall om hur många nätter man önskar
hotellrum (ifall man kan komma). Mike W preliminärbokar hotellrum. De måste
avbokas senast 2/9.
B. Medlemsansökning från Tenchi Jujutsuklubb
SvJJF rapporterar inga invändningar till SB&K och välkomnar en ny klubb.
C. Kontakt Barn- och Ungdomsansvarig
SB&K har hört av sig för att etablera kontakt med SvJJFs Barn och
Ungdomsansvariga, samt med Dopingansvarig.
D. Administrativt stöd från SB&K
SB&K har erbjudet underförbund stöd i administrativa frågor. Styrelsen tycker att
detta är ett bra initiativ och ser stor potential i ett ökat stöd från SB&K.
E. Inbjudan Bergets dag
Styrelsen noterar att inbjudan har kommit.

F. Matta SB&K Öst
SB&K Öst har hört av sig och efterlyst saknade mattor som blandats ihop med
SvJJFs egna mattor under tidigare arrangemang.
BESLUT: SvJJF paketerar SB&K Östs mattor och ordnar med transport till av SB&K
Öst utpekad adress. SvJJF står för fraktkostnaderna. Klart till 2022-06-30.
§37 FORMALIA
A. Nästa möte
Nästa styrelsemöte, #5, SvJJF 2022 - 2023, planeras till 2022-07-04 kl. 21:00 - 22:30
och kommer att ske digitalt.
B. Feedback
Bra möte och givande diskussioner.
C. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 22:37

Detta protokoll signeras av:

Anna-Lena Löf
Sekreterare

Dario Lopez Kästen
Ordförande

Mike Wall
Justeringsperson

