Protokoll nr 5, §§ 70 – 87, 2017

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid: 2017-04-24, kl. 20.00 – 22.00
Plats: Skype.
Närvarande: Tobias Back (ordförande), Dick Pettersson (vice ordförande), §§ 76 - 87, Johan
Pettersson (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot), Cicci Nyström (ledamot), Hamid Fazeli
(ledamot), Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant).
Förhinder: Dick Pettersson (vice ordförande), §§ 70 – 75, Nico Christoforidis (kassör) och
Jens Högsander (suppleant).

§ 70.

Mötets öppnande.
Ordförande Tobias Back hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 71.

Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens beslut
Föredragningslistan godkändes.

§ 72.

Tjänstgörande suppleanter.
Styrelsens beslut
Jesper Kedjevåg går in för Nico Christoforidis.

§ 73.

Justering.
Styrelsens beslut
Cicci Nyström valdes att justera dagens protokoll.
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§ 74.

Föregående protokoll, 2017-04-03.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 75.

Skrivelser.
En skrivelse från SB&K har inkommit om hur vi vill att ansökningar till SvJJF:s
förtjänsttecken ska hanteras. För närvarande skickas ansökningarna till SvJJF
och förbundet hanterar dessa.
Styrelsens beslut
Vi fortsätter att hantera ansökningar till förtjänsttecken som tidigare. Tobias
Back och Johan Pettersson får i uppdrag att ta fram en ansökningsblankett.

§ 76.

Ekonomisk rapport.
Då kassören inte är närvarande skjuts frågan till nästa möte. En rapport kommer
skickas ut via e-post.

§ 77.

Sportrådet.
Cicci Nyström informerar om att Sportrådet kompletterats med Kenny Friman
från Herrljunga. Det har varit svårt att få till ett fysiskt möte men flera möten har
hållits via Skype.
Sportrådet har arbetat fram en förenkling av reglerna för att kvala till SM.
Förslaget till reviderade regler (bilaga 1) föredrogs.
JFL 2, 22 april, i Nybro samlade ca 50 deltagare.
Det planeras för JFL 3 i Nacka i oktober och JFL 4 i Örnsköldsvik.
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Styrelsens beslut
Förslaget till reviderade kvalregler till SM godkänns.
Kenny Friman godkänns som ny ledamot i Sportrådet.
Informationen i övrigt noteras.
§ 78.

Domarrådet.
Domarrådet höll ett möte 22 april i samband med JFL 2.
Ett arbete kommer påbörjas med att uppdatera reglementet.
Tre domare från Sverige kommer döma i Paris Open.
En domarutbildning genomfördes i Herrljunga för tre veckor sedan.
Styrelsens beslut
Cicci Nyström utses till kontaktperson mot Domarrådet.
Informationen i övrigt noteras.

§ 79.

Landslaget.
EM 3 - 4 juni i Banja Luka, uttagningar är gjorda. Vi kommer delta med sex
tävlande.
World Games kommer genomföras i Polen i sommar.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 80.

Föreningsrådet.
Medlemsansökan har inkommit via e-post från Södra Sandbys Judoklubb.
Diskuterades runt rutinerna för hur föreningar godkänns och av vem. Tobias
Back kommer undersöka med SB&K hur regelverket kring ansökningar ser ut.
Dick Pettersson har varit i kontakt med Bertil Bergdahl och Ola Johansson om
Björn Hornwalls minnesläger. Det planeras att ett läger ska genomföras till
hösten.
Vi behöver fastställa rutiner för hur vi uppvaktar jubilerande föreningar. Frågan
kommer att diskuteras på vårt fysiska möte i juni.
Styrelsens beslut
SB&K rekommenderas att godkänna medlemsansökan från Södra Sandbys
Judoklubb.
Tobias Back uppvaktar Köping Martial Arts med ett standar på deras 40 års
jubileum.
Informationen i övrigt noteras.

§ 81.

Ungdomsrådet.
Adam Billger kommer att lämna som ordförande i Ungdomsrådet men sitter
kvar i rådet som ledamot. Vi behöver rekrytera en rådsordförande och ytterligare
någon ledamot till rådet.
Styrelsens beslut
Tobias Back lägger ut informationen å webbsidan med uppmaning till
föreningarna att nominera lämpliga personer.
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§ 82.

Konvent.
Erfarenheter från konventet i januari diskuterades. Det är en nackdel om
konventet ligger för nära vår förbundsstämma. För att det inte ska bli för
avlägset är ett alternativ att genomföra nästa konvent redan i höst. Vi har
möjlighet att diskutera innehåll på vårt fysiska möte i juni och ändå få ut
information till föreningarna innan sommaren.
Styrelsens beslut
Konventet genomförs 21 oktober 2017 i Linköping och ett styrelsemöte hålls 22
oktober i anslutning till konventet.

§ 83.

VM 2018
Cicci Nyström och Jesper Kedjevåg informerar om VM i Malmö som sker sista
helgen i november 2018. Michael Kuntz är huvudansvarig. Arbete pågår med att
handla upp webbsändning av VM. Allt är under kontroll med planeringen och
man ligger långt framme.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 84.

Hemsida/Facebook.
Behov finns att anpassa webbsidan för läsplattor och smartphones. Vi har fått in
ett kostnadsförslag och kommer undersöka ytterligare alternativ under denna
veckan.
Jesper Kedjevåg efterlyser resultat från tävlingar så fort som möjligt så det kan
komma upp på webbsidan då det fortfarande är en nyhet.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 85.

Övriga frågor.
Tobias Back rapporterar från SB&K:s styrelse om kritiken mot
kampsportsgalan. SB&K kommer att se över alla nomineringar framöver.
Jesper Kedjevåg lyfter frågan om SVJJF:s mattor. En ny 1x1 m vagn behöver
köpas in till en kostnad av 2500 kr.
Styrelsens beslut
En ny mattvagn köps in enligt förslaget.
Informationen i övrigt noteras.

§ 86.

Nästa möte.
2017-06-03 - - 04 i Linköping. Vi startar mötet med lunch lördag och avslutar
med lunch söndag.

§ 87.

Mötets avslutande.
Ordförande Tobias Back tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Tobias Back
Ordförande

Cicci Nyström
Justerare
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BILAGA 1

Poängräkning för kval till SM Jujutsu 2018
http://jujutsufederationen.se/sm-kval/
Placering
1
2
3
4
5
6-n

JFL Kvaltävling poäng
20
10
5
1
1
1

Internationell Tävling*
20
10
5
3
3
1

*JJIF-rankinggrundande tävlingar (Paris Open, Balkan Open, German Open) samt internationella
mästerskap (WG, VM, EM, EOC)
Vid få deltagare i en kvaltävling:

Ex om det endast är två deltagare får vinnaren 20 poäng
och den andre deltagaren får 1 poäng för deltagandet.

Hopslagning av klasser:

Poäng delas ut i den klass/de klasser deltagaren är
anmäld i.

Antal klasser på SM:

En spelare får delta i max två klasser.

SM-kvalplats
Kvalplats 1

Regerande svensk mästare

Kvalplats 2

Bästa internationella spelare (flest internationella poäng)

Kvalplats 3

JFL 1 (flest poäng i JFL)

Kvalplats 4

JFL 2

Reserv 1

JFL 3

Reserv 2

JFL 2
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Om regerande svensk mästare ej ställer upp tar ”Bästa internationella spelare” kvalplats 1 och
resterande flyttas upp.
Om den ” Bästa internationella spelare” inte ställer upp går Kvalplats 2 till spelaren med näst flest
internationella poäng Kvalplats 2.
Därefter fylls kvalplatserna på från JFL-rankingen.

Seedning inför SM-semifinaler
Semifinal 1

Kvalplats 1 vs kvalplats 3 alt 4/lottas

Semifinal 2

Kvalplats 2 vs kvalplats 3 alt 4/lottas

