Protokoll Nr 13 §§ 255-276, 2016

Datum: 28/11 2016
Tid: 20.30 – 22.15

Plats: Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot), Dick Pettersson (ledamot), Joakim Östan Riise
(suppleant till och med § 268).
Frånvarande: Jennie Brolin (ledamot), Lars Karlsson (suppleant)

§ 255

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

§ 256

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 257

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

§ 258

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 259
a,

b,

Ekonomi
Översikt
Nico informerade om det ekonomiska läget. Det som utmärkt sig under året är att
bidragen för föreningsverksamhet har ökat och för första gången når vi vårt mål med
dess budget.

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

Bidragsansökan ”Höstläger”, Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji
Styrelsen beslutade att bidra lägret med 2000: -.

d,

Budgetansökan landslaget
Styrelsen kommer att återkomma med en budget inför 2017.

§ 260
a,

b,

§ 261
a,

Sportrådet
JFL 2017
Cicci informerade att det är klart med tre deltävlingar i JFL under 2017. Första
deltävlingen blir i Herrljunga den 28/1 därefter i Nybro 20/5 dessutom en under
hösten/vintern i Norrland. Vilken ort i Norrland kommer sportrådet att återkomma med.
Dessutom har Nacka har anmält intresse för att arrangera en deltävling.
SM 2017
Lars Karlsson har meddelat att SM kommer att bli söndagen den 5/2 enligt tidigare
information.
Domarrådet
Information gällande regelverk 4.1
Cicci informerade att gruppen som arbetar med reglementet har fått in bra synpunkter
på reglementet. Mer information kommer inom kort.

b,

Domarträffar
Cicci informerade att domarträffen i Örnsköldsvik den 26/11 inte blev av på grund av för
få deltagare. Nästa domarträff planeras under Combat Camp i januari 2017.
Då kommer det troligen även att erbjudas domarutbildningar.

c,

Domarlicens
Cicci informerade att Emil Gustafsson fick sin JJIF-licens uppgraderad till World A under
VM i Wroclaw.
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§ 262

Landslaget
Isabelle informerade att VM i Wroclaw var mycket lyckat trots en liten trupp på sex
tävlande knep Sverige fyra medaljer. Sverige slutade på en nionde plats i medaljligan.
Följande personer tog medalj i det svenska laget:
Guld – Diana Halldén Kajic, Newaza
Silver – Jonas Lund, fight
Brons – William Seth-Wenzel, fight
Brons – Fredrik Widgren, fight
Isabelle har haft ett läger I Växjö för Duo-landslaget. Dessutom planeras det ytterligare
läger tillsammans med det österrikiska landslaget.
Nästa landslagsträff kommer att vara under Combat Camp i januari.

§ 263
a,

b.

§ 264

Föreningsrådet
Föreläsare Combat Camp
Dick inväntar fortfarande på ett kostnadsförslag och förslag på dag samt tid gällande
föreläsningen.
Björn Hornwalls minnesläger
Dick kommer att ha fortsatt kontakt med Bertil Bergdahl gällande det planerade lägret i
Göteborg under våren 2017.

Ungdomsrådet
Jesper informerade Adam Billger har undersökt vad det finns för olika utbildningar för
ungdomar inom SB&K.
Dessutom har han börjat titta på hur olika regelverk för barn och ungdomar inom andra
kampidrotter ser ut.
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§ 265

Hall of Fame
Jesper fortsätter med uppdateringen på hemsidan.

§ 266

Förtjänstmedaljer samt SvJJF medaljer
Cicci informerade att medaljerna samt pins är klara. Medaljerna kommer att ligga på
Nöjabs lager i Kalmar där de kommer att graveras efter hand.

§ 267

Information/Webb/Facebook
Hemsidan samt Facebook uppdateras fortsatt löpande av Jesper.
Nico har varit i kontakt med Henrik Schough gällande en mer levande hemsida samt mer
anpassad till surfplattor/telefoner. Henrik har meddelat att det går att modernisera
hemsidan till en kostnad runt 15 000: -. Styrelsen beslutade att se över möjligheterna
under 2017.

§ 268

Fitnessfestivalen
Isabelle informerade att det var ett mycket lyckat arrangemang. Det hölls uppvisningar i
Duo samt traditionell jujutsu. Däremot blev det ingen tävling på festivalen detta år men
förhoppningen är att det ska kunna bli det 2017.
Jujutsuns uppvisningar var mycket uppskattade av arrangören.
Isabelle poängterade att det är viktigt att vi fortsätter vara med på festivalen.

§ 269

Internationellt
Jesper informerade att det inte var något General Assembly i Wroclaw eftersom detta
hölls under JJIF:s konvent i Vietnam.
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§ 270

Konvent
Cicci informerade att hon haft kontakt med Madelen Casta på SISU i Östergötland. Hon
kommer att ställa upp som moderator under konventet.
Cicci kommer att kalla till ett separat möte via Skype där konventet ska diskuteras.

§ 271

Föreningar
Uppvaktning av jubilerande föreningar
Dick och Isabelle kommer att uppvakta ett par av våra föreningar på deras
jubileumsläger nu i vinter.

a,

b,

Inträde/Utträde
Inga inkomna ansökningar.

§ 272

VM 2018
Arbetet fortsätter med förberedelserna inför VM.

§ 273

Kontakt med föreningar
Cicci påminde om listan gällande de föreningar vi ska kontakta.

§ 274

Årsmöte 2017
Styrelsen beslutade att lägga årsmötet den 25/3 i Stockholm i samband med SB&K:s
förbundsstämma. Cicci tar kontakt med Magnus Ledin på kansliet som är ansvarig för
arrangemanget.
Diskussion fördes om vi skulle lägga årsmötet veckan innan i Linköping eftersom det var
mycket bra uppslutningen på årets möte. Men då skulle årsmötet krocka med JVM som
arrangeras i Aten 17-19/3.
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§ 275

Nästa möte
Nästa möte blir via Skype den 19/12 kl. 20.30.

§ 276

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Hamid Fazeli

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

