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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid:  2014-05-05, kl. 21.00 - 23.00. 

Plats:  Skype. 

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Johan Pettersson 

(sekreterare), Tobias Back (vice ordförande), Bertil Bergdahl (ledamot),  

Isabelle Sarfati (ledamot), Monica Billger (tjänstgörande ersättare) och 

Christoffer Druvgården (ej tjänstgörande ersättare). 

Förhinder: Dan Andersson. 

§ 64. Mötets öppnande. 

  Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 65. Tjänstgörande ersättare. 

  Monica Billger ersätter Dan Andersson. 

§ 66. Godkännande av dagordningen.  

  Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 67. Val av justeringsperson. 

  Styrelsen beslutar att välja Tobias Back. 

§ 68. Föregående mötesprotokoll, 2014-04-07. 

  Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 69. Ekonomi. 

  Nico Christoforidis redogjorde för ekonomin fram till 2014-03-31.  

  Medlemsavgifter på 365 750 kr och riktat stöd till landslaget 96 341 kr.    

  Kostnaderna har varit 36 879 kr. Intäkterna är lägre än föregående år. 

§ 70. Skrivelser. 

  Inga skrivelser fanns att behandla. 
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§ 71. Tävlingsverksamhet. 

a. J EM. 

  Jesper Kedjevåg informerar: SB&K har en monter på J EM, Jujutsufederationen  

  kommer ha broschyrer i montern. Undersöks var våra roll-ups finns och om de   

  kan finnas med på J EM. Enligt Michael Kuntz så ser allt bra ut inför J EM. 

 

b. JFL. 

  Scandinavian Open i Jönköping ställdes in. JFL 5 anordnas istället i Köping. Det  

  är inte bra för svensk jujutsu om en tävling tvingas ställas in. Christoffer  

  Druvgården tar med sig styrelsens diskussioner till Sportrådet. Sportrådets  

  ordförande Mikael Bengtsson bjuds in till nästa styrelsemöte.  

  

c. Paris Open, 3-4 maj. 

  Isabelle Sarfati rapporterar från Sveriges framgångar på Paris Open, bland annat  

  ett brons i duo och två guld och ett brons i ne-waza. 

§ 72. Föreningar. 

  Inga föreningsfrågor fanns att behandla. 

§ 73. Organisationsföreskrifterna.  

  Styrelsen framförde synpunkter på organisationsföreskrifterna men ansåg att  

  mer tid behövdes. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 

§ 74. Tillsättning av råd, rådsordförande och funktionärer. 

a. Internationellt ansvarig.  

  Styrelsen beslutar att utse Jesper Kedjevåg med Bertil Bergdahl som ersättare.  

§ 75. Arbetet i domarrådet. 

  Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 

§ 76. Förslag till policy för sponsorer. 

  Christoffer Druvgården presenterade ett utkast till policy. Styrelsen återkommer  

  med synpunkter innan nästa möte då frågan tas upp igen. 

§ 77. Förtjänsttecken för Jujutsufederationen. 

  Tobias Back och Johan Pettersson rapporterade att arbetet påbörjats och att ett  

  förslag kommer skickas till styrelsen innan veckan är slut.  



 

 

 
 

 

Protokoll Nr 6, §§ 64-82, 2014 
 

 

 
 

 

§ 78. Tävlingsregler för GongKwon YuSul och Combat Mixed Budo samt ansökan  

  till Kampsportsdelegationen. 

  Styrelsen beslutar att Jujutsufederationen inte skickar in ansökan utan att  

  föreningen själv får göra detta. 

§ 79. Rapporter från styrelseledamöterna. 

  Tobias Back: Informerar om Föreningsforum Framtid – Framgång – Förning  

  som genomförs under hösten. Tar upp frågan om regionala satsningar  

  tillsammans med SB&Ks distrikt. Till exempel DM i jujutsu. Frågan tas upp  

  som särskild punkt på nästa styrelsemöte. 

§ 80. Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 81. Nästa möte. 

   Nästa möte blir i samband med JEM, 25 maj kl. 10.00 i Lund.  

§ 82. Mötets avslutande. 

  Jesper Kedjevåg tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Johan Pettersson Jesper Kedjevåg Tobias Back 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


