Protokoll Nr 2, §§ 26-48, 2016

Datum: 1/2 2016
Tid: 20.00 - 21.30
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot).
Frånvarande: Sara Holm (ledamot), Jennie Brolin (ledamot).

§ 26

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

§ 27

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 28

Val av justerare
Isabelle S. valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 29

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 30

Ekonomi
Nico C. redovisade för 2015 års resultat. Ekonomin är i bra balans och vi fick ett mindre
överskott trots stor verksamhet.
Nico C. presenterade en budget inför 2016 som godkändes efter ett par mindre
justeringar av styrelsen och kommer att läggas ut på hemsidan samt presenteras på
årsstämman.
På Idrottsgalan blev SB&K tilldelade 540 000: - för de medaljer förbundet tagit under
2015. Troligen kommer en viss del gå direkt vidare till underförbunden och specifikt
riktas mot ungdomsverksamhet.
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§ 31
a,

§ 32

Sportrådet
JFL Nico C. informerade att JFL 2 i Herrljunga den 13/2 har i dagsläget ca 65 deltagare.
Anmälningstiden går ut om tre dagar.
Tävlingarna i Kumla och Värnamo är båda inställda. Däremot kommer en tävling (JFL 3)
att arrangeras i Nybro den 23-24/4.
JFL 4 planeras i Dalby i maj och JFL 5 i Nacka. Nico C. undersöker möjligheter att någon
klubb kan arrangera ytterligare en deltävling under hösten.

b,

SM 2016 Tävlingen avgjordes i samband med SM-veckan i Piteå lördagen den 30/1. SVT
Play sände hela tävlingen direkt och under eftermiddagen i SVT1 sändes ett
sammandrag av tävlingen under 40 minuter. Dessutom deltog Isabelle S. i en
radiointervju. Arrangemanget var mycket väl genomfört och det är ett lyft för vår idrott
att delta på SM-veckan.

c,

SM 2017 SM-veckan vinter kommer att arrangeras i Söderhamn. Styrelsen är positiva till
att jujutsun ska vara med.

Domarrådet
Cicci N. informerade att det kommer att arrangeras en newaza-domarutbildning i Umeå
20-21/2. Emil Gustafsson kommer att vara utbildare.
Niclas Sjöberg är uttagen att döma JVM i Madrid.
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§ 33

Landslaget
Isabelle S informerade att laget till JVM i Madrid 18-20 mars är uttaget. Det kommer bli
en mindre trupp men alla discipliner är representerade.
Landslaget har en bra verksamhetsplan gällande årets aktiviteter. De stora tävlingarna
under våren är Hamburg Open, Paris Open samt ECC i Gent.

§ 34

Information/Webb/Facebook
Karl Dahlgren från Sportrådet har uppdaterat SM-sidan.
Jesper K. har lagt upp vissa dokument inför årsstämman och kommer inom den närmsta
tiden att lägga upp resterande dokument.

§ 35

Ungdomsrådet
Sara H. har gjort en text om tankarna inom Ungdomsrådet. Styrelsen tycker denna är bra
och den kommer att läggas upp på hemsidan.

§ 36

Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Jesper K. har fått mail från Ola Johanson gällande arbetet med det stiloberoende läger
som ska arrangeras efter Björn Hornwalls minne. Lägret kommer att arrangeras någon
gång under hösten. Bertil Bergdahl är ansvarig för lägret och återkommer om mer
information.
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§ 37

Föreningar
Inga nya ansökningar har inkommit.
Nyköpings Bushidoförening har begärt utträde ur Federationen på grund av upphörd
verksamhet.

§ 38

Internationellt
Jesper K. informerade det varit mycket turbulent inom JJIFs styrelse den senaste veckan.
Jesper K. kommer att undersöka vad som händer inom JJIF.

§ 39

Hall of Fame
Jesper K. och Sara H. har arbetat fram ett förslag gällande struktur för Hall of Fame.
Förslaget är utskickat till övriga i styrelsen för synpunkter.

§ 40

Meritgraderingar
Jesper K. har skickat ut ett förslag gällande meritgraderingar inom SvJJF.

§ 41

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. informerade att vi fått ett prisförslag på förtjänsttecken. Däremot saknar vi
fortfarande bilder på dessa. Isabelle S. kontaktar företaget och ber om detta.
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§ 42

Prispallsbakgrund/Backdrop
Den nya prispallsbakgrunden levererades till SM i Piteå. Den kommer att utnyttjas bland
annat vid JFL-tävlingar och andra Federationsarrangemang.
Cicci N. kommer att undersöka pris på en prispall som även den ska finnas tillgänglig till
våra tävlingar.

§ 43

Ansökan om att arrangera VM 2018
Michael Kuntz har skickat en powerpointpresentation till JJIFs Generalsekreterare.
Michael K. kommer dessutom att presentera vår ansökan till VM 2018 under JVM i
Madrid.

§ 44

Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum på Scandic Frimurarhotellet i Linköping söndagen den
13 mars kl. 11.00.
Kallelse samt fullmakt ligger sedan en tid tillbaka uppe på hemsidan. Jesper K. lägger
upp övrig information löpande.
a, Propositioner till Årsstämman Cicci N. och Jesper K. presenterade styrelsens förslag till
propositioner. De kommer att förtydligas något och därefter läggas upp på hemsidan.
b, Svar gällande motion Jesper K. kommer att skicka ut ett förslag till styrelsen gällande
svar på motionen som inkommit.
c, Verksamhetsplan Jesper K. har skickat ut ett förslag på verksamhetsplan samt
verksamhetsberättelse. Dessa godkändes av styrelsen.
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§ 45

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. Informerade att förslag till nomineringar på Kampsportsgalan har kommit in
och kommer att skickas vidare till SB&Ks kansli.
Beslutade att bjuda Rådsordförandena samt styrelsen som tack för 2015 års arbete.
Nico C. Inget att rapportera.
Cicci N. Inget att rapportera.
Isabelle S. Inget att rapportera
Hamid F. Inget att rapportera

§ 46

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 47

Nästa möte
Nästa möte blir den 29 februari kl. 20.30 via Skype.

§ 48

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Isabelle Sarfati

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

