Protokoll Nr 12 §§ 235-254, 2016

Datum: 24/10 2016
Tid: 20.40 – 22.15

Plats: Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Dick Pettersson (ledamot), Roger Grimmer
(Sportrådets ordf. under § 240).
Frånvarande: Jennie Brolin (ledamot), Lars Karlsson (suppleant), Joakim Östan Riise (suppleant).

§ 235

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

§ 236

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 237

Val av justerare
Dick Pettersson valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 238

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 239
a,

Ekonomi
Översikt
Nico gick igenom resultat fram till 2016-09-30.
Det som utmärker sig under 2016 är att SvJJF fått in betydligt fler bidragsansökningar
från våra föreningar vilken är mycket positivt.
Det väntas in ytterligare poster från landslaget och VM i november.
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b,

Bidragsansökan ”Duo-läger”, Musubi Dojo
Styrelsen har per capsulam beslutat att bidra lägret med 3000: - efter inväntad rapport.

c,

Bidragsansökan ”Monemberläger”, Kalmar Budoklubb
Styrelsen har per capsulam beslutat att bidra lägret med 5000: - efter inväntad rapport.

d,

Bidragsansökan ”Idrott för alla”, Kalmar Budoklubb
Styrelsen beslutade att avslå ansökan på grund av avsaknad av information.

e,

Bidragsansökan ”Umeå Fight camp”, IKSU Kampsport
Styrelsen har per capsulam beslutat att bidra lägret med 5000: - efter inväntad rapport.

f,

Uppföljning av rapporter av bidragsansökningar
Jesper, Isabelle och Nico tar kontakt med de föreningar vi saknar rapporter ifrån som
tidigare sökt och beviljats bidrag till.

§ 240
a,

b,

Sportrådet
JFL 2017
Roger Grimmer, Sportrådets ordförande informerade målet är att hålla fyra deltävlingar
i JFL under 2017 ser ut att vara klart. Första deltävlingen blir i Herrljunga därefter i Nybro
och en under hösten/vintern i Norrland. Vilken ort Norrland kommer sportrådet att
återkomma med. Dessutom förs en dialog med Nacka att arrangera en deltävling under
hösten.
SM 2017
Roger Grimmer informerade om hur planeringen med SVT fortlöper. Hur formatet ska se
ut planeras vara klart innan 1/12-16.
Som det ser ut kommer vårt SM att starta söndagen den 5/2 på förmiddagen. Under
eftermiddagen fortsätter tävlingen med finalerna där vissa utvalda matcher kommer att
sändas direkt i Vinterstudion. I Vinterstudion önskar SVT att jujutsun har en expert med
under sändningen.
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Dessutom kommer det att behövas en expertkommentator till sändningen och en
person som hjälper till vid sidan av kontrollpanelen.
Det enda som är lite svårigheter med i Söderhamn är kapaciteten av hotellrum. Roger
har bokat upp till domarna men inte till de tävlande i dagsläget.

§ 241
a,

b,

Domarrådet
Lathund och kompletterande appendix till regelverk 4.1
Cicci informerade att Emil Gustafsson jobbar med den kompletterande appendixen.
Domarträffar
Cicci informerade att det kommer att bli en domarträff i Örnsköldsvik den 26/11. Nästa
domarträff kommer att bli under Combat Camp i januari 2017.

§ 242

Landslaget
Isabelle informerade att det kommer att vara ett landslagsläger för fight- och
newazaspelarna inför VM. Dessa kommer att hållas separata för att hålla ner
kostnaderna.
Eftersom inga duo-spelare är uttagna till VM kommer det att arrangeras ett separat
läger för dem.

§ 243

Föreningsrådet
Föreläsare Combat Camp
Dick varit i kontakt med Anders Wahlström på RF och inväntar ett kostnadsförslag samt
förslag på dag och tid gällande föreläsningen.

a,

b.

Björn Hornwalls minnesläger
Dick kommer att ha fortsatt kontakt med Bertil Bergdahl gällande det planerade lägret i
Göteborg under våren 2017.
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§ 244

Ungdomsrådet
Jesper informerade att han och Adam Billger kommer ha ett möte under veckan.

§ 245

Hall of Fame
Jesper kommer lägga upp informationen gällande Martin Ingholt och Isabelle Sarfati på
hemsidan.

§ 246

Förtjänstmedaljer samt SvJJF medaljer
Cicci informerade att beställningen av medaljer samt pins är gjord.
Jesper kommer att lägga upp information om hur man kan ansöka om förtjänstmedaljer
inom SvJJF.

§ 247

Information/Webb/Facebook
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande av Jesper.
Nico har inte varit i kontakt med Henrik Schough gällande en mer levande hemsida samt
mer anpassad till surfplattor/telefoner. Nico kommer att kontakta Henrik innan nästa
möte gällande detta.

§ 248

Fitnessfestivalen
Isabelle har varit i kontakt med ansvarig för festivalen som önskar att de deltagande
klubbarna kontaktar honom direkt gällande detaljerna.
Hamid informerade att det arbetas på att ha en matta utlagt bredvid den bur som
kommer att finnas för tävlingen.
Isabelle kommer att kontakta Stockholms distriktsförbund för att förhöra sig om de har
möjlighet att bistå med matta.
Kostnaden för hyra står mässan för.
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§ 249

Internationellt
Jesper informerade att det varit lugnt på det internationella planet.

§ 250

Konvent
Cicci informerade att hon kommer att kontakta SISUs kontaktperson som Jesper tidigare
varit i kontakt med.
Styrelsen beslutade att spika datumet för konventet till den 25/2 2017.

§ 251

Föreningar
Uppvaktning av jubilerande föreningar
Dick informerade att han kommer att delta på Solna JJKs jubileumsläger (25 år) och
samtidigt överlämna en tavla från SvJJF.

a,

b,

§ 252

Inträde/Utträde
På grund av upphörd verksamhet har Malungs Kampsportsförening begärt utträde ur
SB&K samt SvJJF.

VM 2018
Cicci informerade att hotellen är bokade och avtalen klara inför VM. Cicci har varit i
Malmö och besökt de olika hotellen. Baltiska hallen är bokad för arrangemanget.
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§ 253

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 28/11 kl. 20.30.

§ 254

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Dick Pettersson

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

