Protokoll Nr 10, §§ 134 – 147, 2014

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2014-10-13, kl. 21.00 – 22.00.
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 suppleant) och Christoffer Druvgården (suppleant).
Förhinder:
Dan Andersson (ledamot).
§ 134.

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 135.

Tjänstgörande suppleanter.
Monica Billger tjänstgör istället för Dan Andersson som har förhinder.

§ 136.

Godkännande av dagordningen.
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 137.

Val av justeringsperson.
Styrelsen beslutar att välja Nico Christoforidis.

§ 138.

Föregående mötesprotokoll, 2014-09-21.
Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 139.

Ekonomi.
Nico Christoforidis rapporterar om ekonomin för perioden till och med
2014-09-30. Ett antal frågor ställdes om förtydligande på olika poster. Kassören
gör en djupare genomgång på nästa möte i Värnamo.
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Budget för landslaget 2015 har inkommit till styrelsen. Denna tas upp till
diskussion på nästa möte i Värnamo.
§ 140.

Skrivelser.
Inga skrivelser fanns att behandla.

§ 141.

Tävlingsverksamhet.
a. JFL.
Till Nordic Cup i Nacka 18 oktober är det 168 anmälda tävlande. Arbetet
med att utveckla JFL framskrider bra.
b. SM 2015. Tobias Back rapporterar från arbetet med SM.
Arbetsgruppen har tittat på lokaler i Örebro, diskuterat med SVT, vi kommer
vara bland de första idrotterna på SM-veckan. Jujutsu kommer gå 27 januari,
inte optimalt men svår konkurrens med 22 andra idrotter. Vi tror vi får bra
media genom att ligga så tidigt. Arbete pågår med kringarrangemang.
Styrelsen uttrycker uppskattning över Tobias och arbetsgruppens arbete.

§ 142.

Föreningar.
a. Ansökan Kristinehamns Ju-jutsu Kai.
Styrelsen beslutar att godkänna föreningen.
b. Ansökan Hilti Haninge BJJ Klubb.
Styrelsen beslutar att godkänna föreningen.

§ 143.

Förtjänsttecken för Jujutsufederationen.
Bordlagt på styrelsemöte 2014-09-21 och ska tas upp på styrelsemötet
2014-11-22.

§ 144.

Rapporter från styrelseledamöterna.
Jesper Kedjevåg lyfter frågan om olika utbildningssatsningar. Vi försöker bjuda
in en representant från SISU till vårt styrelsemöte i Värnamo 2014-11-22. Med
inriktningen vad kan SISU erbjuda oss som nationellt förbund.
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§ 145.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 146.

Nästa möte.
Nästa möte blir 2014-11-22 - - 2014-11-23. Vi startar lördag med lunch och
avslutar söndag med lunch.

§ 147.

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

Johan Pettersson
Sekreterare

Jesper Kedjevåg
Ordförande

Nico Christoforidis
Justeringsperson

