Protokoll Nr 4, §§ 53-71, 2015

Datum: 26/5 2015
Tid: 21.10 – 22.35
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Cicci Nyström (sekreterare),
Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot).

§ 53

Mötets öppnande
Jesper Kedjevåg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 54

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 55

Val av justerare
Hamid Fazeli valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 56

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 57

Ekonomi
Ekonomisk uppföljning
Nico C. informerade styrelsen gällande första kvartalets resultat. Allt ser helt normalt ut
och vi håller budgeten.

a,

b,

Ansökan om ungdoms stöd för JFL 3
Wernamo Ju Jutsuklubb har ansökt om ett bidrag på 5000: - för JFL 3. Styrelsen har tagit
del av budget, resultat och rapport från klubben och beslutade att bifalla ansökan.
Nico C. deltog inte i beslutet.
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§ 58
a,

Sportrådet
JFL
JFL 4 genomfördes i Dalby den 16/5. Tävlingen hade vissa tekniska problem vilket
uppfattades av de tävlande som rörigt då man inte alltid fick tillgång gällande
information om matchstarter osv.
Styrelsen konstaterade att det har skett en positiv trend i antalet tävlande som har ökat
det sista året. Dessutom har nivån på de tävlande höjts. Därför är det extra viktigt att
lyfta nivån på arrangemanget på JFL och dess deltävlingar.
Nico C. kommer att kontakta Roger Grimmer (ordf. i Sportrådet) för att lägga upp en
plan på en kvalitetssäkring gällande tävlingarna och dess arrangemang. Bland annat
finns det en manual på JFL:s hemsida där man steg för steg innan en tävling kan checka
av vad som ska göras.
Tre deltävlingar är klara för säsongen 2015/16. Nacka i oktober, Herrljunga i februari
samt Värnamo i april. Vi hoppas på en deltävling i Norrland under hösten och eventuellt
en deltävling i Lund under våren.

b,

SM 2015, uppföljning
Nico C. väntar fortfarande in slutboken samt en skriftlig rapport och uppföljning av
Tobias Back gällande årets SM i Örebro. Nico kontaktar åter Tobias B. i denna fråga.

c,

SM 2016
Roger Grimmer har fått i uppdrag att anmäla vårt intresse att delta under SM-veckan i
Piteå 2016. Roger G. ska även kontrollera om det finns intresse av någon lokal klubb att
stå för arrangemanget tillsammans med Svenska jujutsufederationen.

§ 59
a,

Domarrådet
SM-status Ne Waza
Cicci N. informerade att en ansökas är på gång att skickas i veckan till SB&K.
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b,

Domarutbildningar
Domarrådet har fått indikationer att det finns intresse från ett flertal som vill utbilda sig
till domare. Därför kommer det i samband med B-domarutbildningen att även
arrangeras en C-domarutbildning. Utbildningarna kommer att arrangeras i Göteborg
under september.
Styrelsen ser positivt på de nya utbildningarna och att det är en bra nivå på de
nyexaminerade domarna.

c,

Uppdatering av tävlingsreglementet
Vi ska göra en uppdatering av vårt tävlingsreglemente, Cicci N. kontaktar Emil
Gustafsson (ordf. i Domarrådet) för att utse en ansvarig person till revideringen.

§ 60

Landslaget
Landslaget har haft ett läger i Dalby den 23-24 maj. Detta var lyckat och uppskattat av
såväl ledare som tävlande. Nu är nästa mål EM i Almere, Holland den 6-7 juni.

§ 61

Information/Webb/Facebook
Jennie B. och Jesper K. fortsätter arbetet med våra informationskanaler. Jennie kommer
i första hand att uppdatera hemsidan med aktuell information, funktionärer osv. Jesper
fortsätter att ta hand om nyhetsflödet på hemsidan samt Facebook.

§ 62

Övriga råd Ungdomsrådet, Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Ungdomsrådet
Sara H. har varit i kontakt med Johan Osbjer som inte är intresserad att fortsätta i
ungdomsrådet. Sara har även kontaktat Tobias Back som sagt sig eventuellt kunna vara
intresserad om styrelsen har tydlig målsättning med rådet.
Ett flertal olika förslag diskuterades vad rådet kan syssla med, vilket syfte rådet ska ha
osv. Sara kommer att informera Tobias B. gällande styrelsens tankar kring rådet.
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Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Johan Petterson har gjort ett bra arbete med att upplysa föreningar och klubbar om
Svenska Jujutsufederationens verksamhet. Detta innebar att ett flertal klubbar sökte sig
till SvJJF under 2014.
Styrelsen fick i uppdrag att fundera ut tänkbara personer som kan ingå i rådet. Frågan
bordläggs till nästa möte.

§ 63

Föreningar
Inga ansökningar har inkommit.

§ 64

Federationsmattorna
Frågan bordläggs till nästa möte i väntan på en uppdatering på mattornas status som ska
göras första helgen i juni.

§ 65

Hall of Fame
Cicci N. kontaktar Jonathan Broberg för att förhöra sig hur det går med hans arbete på
de nya texterna.

§ 66

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. informerade att det inte gjorts någon beställning av medaljer. Isabelle har
kontaktat SB&K och gjort en förfrågan vilken leverantör de använder sig av. Vi bör inom
kort bestämma utseende på medaljen. Isabelle fortsätter med detta arbete.
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§ 67

Lägerlappar
Jesper K. har fått en offert av Henrik Schough gällande lägerlappar.
Styrelsen beslutade att beställa 250 stycken lägerlappar.
Kansliet kommer att sköta distribueringen till klubbar som önskar lägerlapparna.
Information kommer att läggas ut på vår hemsida samt Facebooksida.

§ 68

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. informerade att Tilda Ek från Svedala Kampsportsförening tagit guld vid VM i
Kempo Submission.
JJIF kommer att arrangera ett konvent i Grekland 19-26 juli. Styrelsen anser det viktigt
att vi deltar i dessa konvent. Jesper kommer tillsammans med Michael Kuntz att
undersöka de ekonomiska kostnaderna och möjligheter för att vi ska kunna skicka en
representant.
Nico C. Inget att rapportera.
Cicci N. Inget att rapportera.
Isabelle S. informerade att det ska arrangeras ett landslagsläger för duo-disciplinen, men
saknar bra lokal för lägret. Jesper K. och Nico C. kom med två olika förslag.
Hamid F. Inget att rapportera.
Sara H. Inget att rapportera.

§ 69

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.
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§ 70

Nästa möte
Nästa möte blir den 16/6 2015 via Skype.
Ett fysiskt möte planeras under helgen i vecka 33 alternativt vecka 34.

§ 71

Mötets avslutande
Jesper K. tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Hamid Fazeli

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

