Protokoll Nr 3 §§ 42-51, 2017

Datum: 20/3 2017
Tid: 21.00 – 22.10

Plats: Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Dick Pettersson, Hamid
Fazeli (ledamot), Joakim Östan Riise (suppleant ersätter Nico Christoforidis.) Lars Karlsson (suppleant
ersätter Isabelle Sarfati)

Frånvarande: Jennie Brolin (ledamot), Isabelle Sarfati (ledamot), Nico Christoforidis (kassör),

§ 42

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

§ 43

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 44

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

§ 45

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 46
a,

Ekonomi
Översikt
Nico ej närvarande. Enligt bokslut för 2016 ser vi ut att gå mot ett underskott på ca
19,000: -. Styrelsen och SB & K ser inte detta som ett problem utan ett bevis på ökad
verksamhet inom förbundet.
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b,

Reklamfilmer Jujutsu
Styrelsen beslutade att köpa rättigheterna till de två filmerna som producerats om
idrotten Jujutsu.

c,

Budget 2017
Styrelsen har inte vid denna tids datum fått någon indikation på vilka medel vi har att
nyttja inför verksamhetsåret 2017, Därför har inget budgetförslag kunnat föreslås.
Budget inför årsmötet kommer att presenteras enligt 2016 års siffror.

d,

SM 2017
Cicci meddelade att Roger Grimmer fått information gällande redovisningen efter SM.

§ 47
a,

§ 48

Sportrådet
SM 2018
Jesper informerade att SvJJF anmält sitt intresse att delta i SM-veckan 2018 i Skellefteå
under vecka 12 2018.

Förtjänsttecken
Styrelsen beslutar att godkänna sex personer till SvJJF:s förtjänsttecken i guld och tre
personer till SvJJF:s förtjänsttecken i silver enligt uppsatta kriterier.

§ 49

Årsmötet
Jesper informerade att alla årsmöteshandlingar kommer att tryckas upp av kansliet inför
mötet. Dessutom ordnar de övriga handlingar så som röstkort, röstlängd osv inför
mötet.
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§ 50

Nästa möte
Nästa möte blir det konstituerande mötet i samband med årsmötet den 25/3 på World
Trade Center i Stockholm.

§ 51

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________
Justerare Dick Pettersson

________________________________

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

