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Bilaga 1 
 
     
 RÅDSMÖTE  
 
Fört vid möte i Växjö Lördagen 2011-12-17 kl. 10.30-15.00. 
 
Närvarande: 
Från styrelsen för SvJJF: Daniel O Norrgård (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande) 
deltar även i egenskap av Stilsamordnare, Jonas Elfving (kassör), Sofie Henningsson 
(sekreterare), Henrik Andersson (ledamot). 
 
Från Sportrådet: Mikael Bengtsson, Jesper Kedjevåg. 
 
Från Domarrådet: Niclas Sjöberg 
 
i.) Daniel inledde mötet genom att hälsa alla välkomna. 
ii.) Gunnar presenterade JJIFs internationella graderingssystem och hade med sig teknik-

kompendier för övriga att titta i. Enligt JJIF bör vi erbjuda systemet som alternativ och 
därmed får detta bli en stil bland de andra. Rådsmötet konstaterar att den tekniska 
graderingsformen ska stöttas på samma sätt som i övriga stilar. SvJJF ska dock inte ha 
några extra kostnader för att stilen finns, utan detta får respektive klubb själv stå för. 
Federationen är stiloberoende, och detta är ett alternativ för klubbar som saknar 
system eller egen stil. Mario den Edel i Amsterdam finns tillgänglig när efterfrågan 
finns. Mer information om systemet skickas ut av Gunnar till nästa styrelsemöte, så att 
vi kan sätta oss in i hur vi ska ställa oss bakom det. 

iii.) Vi diskuterar meritgraderingar och deras varande eller icke-varande; om man bör finna 
någon annan form av stiloberoende premieringssystem och överlåta graderingarna åt 
respektive stil. Rådsmötet konstaterar dock att företeelsen finns inom JJIF och att vi i 
Sverige om inte annat behöver se över och förtydliga vilka regler som ska gälla hos 
oss, så att en hög nivå upprätthålls. Önskemål från mötet om att tillsätta en kommitté 
som kan arbeta fram tydliga riktlinjer. Rådsmötet utser Daniel till samordnare, och han 
kommer att ställa frågan om deltagande till bland andra Anders Bergström, Dan 
Andersson, Bertil Bergdahl och Daniel Petersson. 

iv.) Jonas redogjorde för att man har separerat arrangörsreglerna från tävlingsreglerna. 
Tävlingsreglerna är det som gäller om något skulle krocka med vartannat. Reglerna för 
Svenska ligan har lagts till i arrangörsreglerna. Tävlingsmässigt så är mattan enda 
skillnaden. Säkerhetszonen är nu 2 meter. Matchytan ska vara 8x8 m. 12x12 m gäller 
som tävlingsyta. 

v.) Vid två tävlingsytor som sitter ihop räcker tre mattor som säkerhetszon. Jonas har 
gjort en direktöversättning av de internationella reglerna och efter korrigering skickar 
han det till Daniel som skickar det till Kampsportsdelegationen. 

vi.) Daniel informerar övriga om att styrelsen beslutat utreda frågan Newaza vidare då 
JJIF beslutat införa det igen, och då BJJ nu har egen tävlingsstatus är de två 
tävlingsformerna alltför likartade. 
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vii.) Duoregler för barn: Styrelsen beslutar att de internationella reglerna gäller förutom att 
våld mot huvudet inte tillåts. 

viii.) Daniel rapporterar att medicinska rådet rekommenderar att en förbundsläkare anställs 
inom SB&K. Sportrådet kontaktar dessa i frågan. 

ix.) Mikael rapporterar inplanerade tävlingar i Jutsuligan. X-fight är inställt. Calmar Cup 
är inte anmält och Mikael kontaktar Kalmar för att kolla upp om det blir något 
arrangemang. Målet är att under SM 2012 spika Jutsuligan 2012/2013 för att ha en god 
framförhållning.  

x.) Styrelsen beslutar att Jutsuligan ska ligga till grund för uttagning till SM. 
xi.) Jonas begär in budgetförslag från samtliga råd. Varje råd ska vara självbärande, och 

eventuell sponsring blir pengar som hamnar utanför budget. 
	  


