Protokoll Nr 7, §§ 114-135, 2015

Datum: 13/9 2015
Tid: 11.00 – 12.00
Plats: Scandic, Värnamo
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Isabelle Sarfati (ledamot), Jennie Brolin (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot).

§ 114

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

§ 115

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 116

Val av justerare
Sara Holm valdes jämte ordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens protokoll.

§ 117

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 118

Ekonomi
Nico C. redovisade att vår ekonomi ser bra ut. Nico C. kommer att ge Michael Kuntz en
lägesrapport gällande landslaget, Cicci N. kommer att ge Emil Gustafsson en rapport
gällande Domarrådet.

§ 119

Sportrådet
JFL Nico C. informerade att första deltävlingen i kommande säsong 2016 startar med
tävlingen i Nacka den 24/10-15. Fortsatta JFL-säsonger kommer att genomföras årsvis
(1/1-31/12).

a,
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Kvalitetssäkring av deltävlingarna Nico C. informerade att det ligger uppe en checklista
på JFL:s hemsida vilken arrangerande klubbar kan använda sig av.
b,

SM 2015, uppföljning. Styrelsen inväntar den slutliga rapporten inklusive utvärdering
från Tobias Back.

c,

SM 2016
Jesper K. informerade att den teknikspecifikation som SVT begärt in är korrekt inskickad
av Sportrådet. Piteå Jujutsu-klubb kommer att stå som arrangör för SM 2016.

d,

Styrelsen beslutar att bevilja Combat Camp 2-4/1 2016 ett bidrag på 15000: -.

§ 120
a,

§ 121

Domarrådet
SM-status Ne Waza
Jesper K. har varit i kontakt med Mona Thun-Lundkvist på kansliet som kommer att
meddela oss RF:s beslut gällande SM-statusen så fort SB&K får detta tillhanda.

b,

Domarutbildningar
Cicci N. informerade att utbildningarna som var planerade i Göteborg den 5/9-15 blev
inställda.
Nästa utbildningar kommer att vara i Nybro 26/9-15.

c,

Uppdatering av tävlingsreglementet
Styrelsen har tagit del av det nya Tävlingsreglementet (version 4.0). Efter att vissa
redaktionella ändringar gjorts beslutade styrelsen att godkänna Tävlingsreglemente 4.0.
Projektansvarig Jonas Elfving ges mandat att lämna in en ansökan till
Kampsportsdelegationen gällande Tävlingsreglementet 4.0.

Landslaget
Isabelle S. informerade att det bland annat kommer att vara ett landslagsläger i Nacka
som uppladdning inför VM.
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Vi väntar fortfarande på den första inbjudan till VM i Pattaya, Thailand 20-22/11 2015.
Isabelle S. har kontinuerlig kontakt med Landslagskapten Michael Kuntz gällande VM.

§ 122

Information/Webb/Facebook
Jennie B. och Jesper K. uppdaterar vår hemsida samt Facebook fortlöpande. Bland annat
kommer det att läggas ut information om vart klubbarna kan vända sig för
bidragsansökningar m.m.

§ 123

Övriga råd Ungdomsrådet, Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Ungdomsrådet
Styrelsen har en handlingsplan för Ungdomsrådet. Arbetet fortsätter med att få en
ansvarig person till rådet.
Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Styrelsen har delat upp Föreningsrådets arbetsposter. Jesper K. skickar ut förslag om hur
dessa ska fördelas.
Förslag på ansvarig person i rådet diskuterades. Isabelle S. tar kontakt med Christer
Ekman för att förhöra sig om han vill ingå i rådet.

§ 124

Föreningar
Godkännande av ny idrott inom befintlig förening:
Jujutsu, stilbehörighet: Hontai Yoshin Ryu.
Styrelsen beslutar att bevilja den nya idrotten inom Teknoko Budoklubb .

§ 125

Federationsmattorna
Mattorna kommer att kontrolleras under Östras DM i Nybro sista helgen i september.
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§ 126

Hall of Fame
Styrelsen kommer att utveckla och förbättra Hall of Fame så att flera personer från olika
bakgrunder profileras.

§ 127

Förtjänstmedaljer
Styrelsen beslutade att ta fram en pin samt en medalj. Isabelle S. ansvarar för
beställningen av dessa.

§ 128

Lägerlappar/Lägerkort
Lägerkorten finns ännu inte i SB&K:s webshop. Jesper K. kontaktar kansliet för att se till
att detta läggs upp.

§ 129

Prispallsbakgrund
Frågan bordläggs till slutet av verksamhetsåret enligt tidigare beslut.

§ 130

Ansökan om att arrangera ett större mästerskap
Styrelsen har som intuition att söka och arrangera ett större mästerskap. Ett lämpligt val
kan vara VM 2018.
Jujutsufederationen har fått ett ekonomiskt stöd av Riksidrottsförbundet (RF) för att
verka aktivt för att arrangera ett större mästerskap.

§ 131

Hedersgraderingar
Styrelsen har fått in ett förslag från Michael Kuntz gällande hedersgraderingar. Styrelsen
arbetar med ett premieringsystem inom Federationen. Idag finns ett beslut att inte
genomföra hedersgraderingar, därför avslogs inskickat förslag i nuvarande form.
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§ 132

Utbildningar
Styrelsen vill uppmärksamma att SB&K:s håller ett flertal utbildningar av bra kvalitet.

§ 133

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 134

Nästa möte
Nästa möte blir den 29/9 kl. 21.00 via Skype. Därefter den 27/10 samt den 8/12, båda
via Skype kl. 21.00. Ett fysiskt möte planeras under Combat Camp i januari 2016.

§ 135

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________
Justerare Sara Holm

________________________________
Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

