Protokoll Nr 8, §§ 136-158, 2015

Datum: 29/9 2015
Tid: 21.10–22.30
Plats: Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör),
Jennie Brolin (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot).
Frånvarande: Isabelle Sarfati (ledamot)

§ 136

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

§ 137

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 138

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

§ 139

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 140

Ekonomi
Nico C. redovisade att vår ekonomi fortfarande ser bra ut. Inga större förändringar
sedan senaste mötet.

§ 141

Sportrådet
JFL Nico C. informerade att första deltävlingen i Nacka den 24/10-15 löper på som
planerat. Under våren fortsätter ligan med 3-4 deltävlingar. Styrelsen är inte helt nöjda

a,
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med uppdelningen av deltävlingarna under året. Vi önskar sprida dessa mer under året.
Frågan kommer att tas upp med de arrangerande klubbarna.
b,

SM 2015, uppföljning. Styrelsen inväntar den slutliga rapporten inklusive utvärdering
från Tobias Back. Nico tar åter en kontakt med Tobias B.
Domarrådet har lagt ut ekonomiska medel som kommer att föras åter på dess konto.

c,

SM 2016
Nico informerade att vår Sportchef Roger Grimmer tillsammans med arrangörsklubben
Piteå JJK har kontroll på arbetet inför SM 2016.

§ 142
a,

b,

§ 143

Domarrådet
SM-status Ne waza
Cicci N. meddelade att vi fått avslag på vår ansökan gällande SM-status för Ne waza. Vi
kommer att ta upp ärendet till diskussion med berörda och därefter skicka in en
överklagan på beslutet.
Domarutbildningar
Cicci N. informerade att B-kursen som var planerade i Nybro den 26-27/9-15 blev inställd
på grund av för få deltagare.
Det genomfördes en domarutbildning i Ne waza med åtta deltagare i Nybro den 26/915. Utbildningen innehöll den teoretiska delen och den praktiska delen kommer att
ordnas inom kort.
Nästa domarutbildningar kommer att vara i Dalby under Combat Camp 2-4/1 2016.

Landslaget
Jesper K. informerade att vi nu fått den första inbjudan till VM i Thailand.
Arrangemanget är flyttat från Pattaya till Bangkok. Det vi saknar och försöker få fram är
priser för anmälan, hotell osv.
Landslaget kommer på egen bekostnad att delta på German Open den 3-4/10 2015.
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§ 144

Information/Webb/Facebook
Jesper K. har uppdaterat vår hemsida. Jennie B. har fått tillgång till de koder hon
behöver för att kunna göra vår hemsida mer användarvänlig mot mobiler, surfplattor
osv. Dessutom fortsätter Jennie B. med uppdateringar av informationen på hemsidan.

§ 145

Övriga råd Ungdomsrådet, Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Ungdomsrådet
Sara H. har skrivit en text som kommer att läggas ut på vår hemsida samt i Ju-jutsu Kai:s
ungdomssatsning Future Challange-sida på Facebook.
Sara H. saknar däremot en fungerande mailadress till Ungdomsrådet och kommer att ta
en kontakt med vår webbansvarige Henke Schough gällande detta.
Jesper K. har talat med Tobias Back gällande ansvarig person i Ungdomsrådet. Tobias B.
anser sig ha mycket att göra men tycker rådet är så pass intressant att hans önskar ha en
dialog fram till nyår och därefter ta beslut i frågan. Styrelsen väntar in beslutet från
Tobias B. och under tider fortsätter Sara H. med arbetet.

a,

b,

§ 146

Stiloberoende rådet samt Föreningsrådet
Jesper K. håller på att arbeta fram ett förslag hur arbetet ska fördelas i styrelsen och
kommer inom kort att redovisa detta.

Föreningar
Godkännande av ny förening:
Styrelsen beslutar att bevilja den nya föreningen Genarp Kampsportförening inträde i
Svenska Jujutsufederationen. Styrelsen hälsar föreningen och dess medlemmar
välkomna.
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§ 147

Federationsmattorna
Det DM som skulle genomföras i Distrikt Öst blev inställt och därför har inte mattorna
kontrollerats. Emil Gustafsson kommer att kontrollera statusen på mattorna inom kort
åt oss.

§ 148

Hall of Fame
Jesper K. kommer tillsammans med Sara H. att arbeta fram ett utkast av utformandet
och kriterier gällande Hall of Fame.

§ 149

Förtjänstmedaljer
Isabelle S. frånvarande varav frågan bordlades.

§ 150

Lägerkort
Jesper har påtalat för SB&K att de framtagna lägerkorten saknas på SB&ks
budoshop. De har lovat att uppdatera detta snarast.
Däremot finns det klistermärken samt tygmärken till försäljning i webshopen. Jesper K.
kommer att förhöra sig om dessa produkter ägs av SvJJF.

§ 151

Prispallsbakgrund
Frågan bordläggs till slutet av verksamhetsåret enligt tidigare beslut.

§ 152

Ansökan om att arrangera ett större mästerskap
Jesper K. kommer att kontakta Michael Kuntz om han kan vara ansvarig person att leda
ansökan och ev. arrangera mästerskapet. Jesper K. och Cicci N. kommer att hjälpa till
med detta arbete.
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§ 153

Revidering av stadgarna
Cicci N. informerade att våra nya stadgar enligt årsmötet 2015 inom kort kommer att
lämnas in till SB&K. Samtidigt kommer även ett nytt förslag med redaktionella ändringar
att lämnas in. I denna version är det endast ändrat på begrepp vi använder oss utav så
som ”Federationsstyrelse” i stället för i dagens stadgar ”Förbundsstyrelse”.

§ 154

Jujutsugymnasium
Rob Haans har under en tid jobbat för ett Jujutsugymnasium och nu är det klart att
ProCivitas Idrottsgymnasium i Malmö startar upp detta i och med höstterminen 2016.
Rob H. kommer att arbeta som lärare på skolan. SvJJF har inget ekonomiskt ansvar, men
står bakom Jujutsugymnasiet.
Skolan kommer att arbeta fram en reklamfilm för Jujutsugymnasiet. Skolan har gjort en
förfrågan till SvJJF om ett ekonomiskt bidrag till reklamfilmen. Styrelsen är intresserade
men kommer innan beslut att tas förhöra sig om t.ex. nyttjanderätt på vissa filmklipp.
Jesper K. kommer att ta en kontakt med Rob H. och även ProCivitas.

§ 155

Rapporter från styrelseledamöterna
Jesper K. hade inget att rapportera men konstaterade att vi hade ett givande möte i
Värnamo senast.
Nico C. Inget att rapportera.
Cicci N. meddelade att hon kommer att närvara vid Kalmar Budoklubbs 50 års firande
den kommande helgen. Styrelsen kommer att uppvakta klubben genom Cicci N.
Jennie B. höll med om att mötet i Värnamo var givande men tycker att det skulle vara
bra med ett fysiskt styrelsemöte kortare tid efter årsmötet för att snabbare komma
igång med verksamheten.
Hamid F. Inget att rapportera.
Sara H. Inget att rapportera.

§ 156

Övriga frågor
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Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 157

Nästa möte
Nästa möte blir den 27/10 kl. 21.00 via Skype. Därefter den 8/12, via Skype kl. 21.00.
Ett fysiskt möte planeras under någon av dagarna på Combat Camp i Dalby i 2-4/1 2016.

§ 158

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Hamid Fazeli

Justerare Ordförande Jesper Kedjevåg

