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Konstituerande protokoll 

Fört vid konstituerade möte med styrelsen för Svenska Jujutsufederationen den 2012-04-24  

kl. 13.15–14.00 i Stockholm. 

 

Närvarande: 

Jesper Kedjevåg (ordförande), Tobias Back (vice ordförande), Mikael Olsson (ledamot), Henrik 

Andersson (ledamot), Gunnar Hoffsten (adjungerad). 

 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 1 Val av mötessekreterare 

Till Mötessekreterare valdes Henrik. 

 

§ 2 Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Till justeringsman valdes Mikael Olsson. 

 

§ 3 Konstituering av styrelse 

Tobias Back (vice ordförande) 

Iréne Brändström (sekreterare) 

Nico Christoforidis (kassör) 

 

Suppleanter  

Monica Billger 

Isabelle Sarfati  
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§ 4 Råden 

Ordförande av de olika råden. 

Sportråd – Mike Bengtsson 

Domarådet – Dan Andersson (nyval) 

Stilsamordnare – Gunnar Hoffsten  

Internationell verksamhet – Gunnar Hoffsten 

Landslagskapten – Michael Kuntz  

Landslagscoach   - Kamp – Rob Haans 

Landslagscoach – Duo – Isabelle Sarfati 

 

 

§ 5 Firmateckning och attesträtt 

Styrelsen beslutade att, förutom styrelsen, att kassören Nico Christoforidis och ordförande 

Jesper Kedjevåg var för sig, samt att 3 ledamöter i förening ska ha teckningsrätt för Svenska 

Jujutsufederationen. Teckningsrätten gäller för samtliga bank- och postärenden samt firma. Nico 

Christoforidis och Jesper Kedjevåg har dessutom full attesträtt, övriga i styrelsen har en 

attesträtt på belopp upp till 5 000kr. 

 

§ 6 Delegationsrätt för per capsulam beslut via telefon samt e-post 

Styrelsen beslutade om delegationsrätt att beslut per capsulam via telefon samt e-post får ske 

när tillräckligt många avgett sin röst. Beslut kan ej tas inom 48 timmar från att frågan öppnats. 

Ordföranden får dock fatta intermistiskt beslut som dröjsmål inte får uppstå, att därefter föredra 

frågan och beslutet skyndsamt för styrelsen. 

 

§ 7 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa möte blir under Ju-jutsu kai´s påskläger, Linköping. Ordförande 

återkommer om dag och tid. 
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§ 8 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Mötessekreterare Mötesjusterare 

Jesper Kedjevåg Henrik Andersson Mikael Olsson 

 

 


