Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Protokoll nr 13 2017
Datum

19/12 2017

Tid

Kl. 21.45–22.50

Plats

Skype

Närvarande: Niclas Sjöberg (ordförande), Nico Christoforidis (ledamot), Cicci Nyström (sekreterare),
Joakim Westroth (ledamot) Jesper Kedjevåg (ledamot).
Frånvarande: André Angantyr (vice ordförande), Kenny Friman (ledamot), Christian Vinblad (suppleant),
Staffan Hompe (suppleant).

§ 188

Mötets öppnande
Niclas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 189

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 190

Val av justerare
Nico valdes jämte ordförande Niclas att justera dagens protokoll.

§ 191

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 192

Ekonomi
Jesper informerade att ekonomin är i stort oförändrad sedan senaste mötet.
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§ 193

Klubbutveckling
a.
Besök i klubbar
Inga besök har gjorts sedan senaste mötet.
b,
Rutiner vid besök i klubbar
Niclas kommer att ta fram ett styrdokument som hjälp vid besök i klubbar.
c.
Välkomstpaket till förbundets klubbar
Niclas informerade att flaggorna har kommit och några klubbar har fått sin flagga i samband
med träffen i Norrahammar. Övriga klubbar kommer att få sin flagga skickad till sig innan nyår.

§ 194

Klubbar, inträde/utträde
Inga ärenden fanns att behandla.

§ 195

Hemsidan/Facebook
Både hemsidan samt Facebook uppdateras kontinuerligt.
Niclas tar en kontakt med de som arbetar med hemsidan gällande hjälp med viss uppdatering.

§ 196

Läger
a,
Sommarläger 2018
Niclas kommer att kontakta Daniel Norrgård Darelli gällande planeringen inför
sommarlägret. Styrelsen anser att det är av vikt att ramarna ska vara klara gällande
lägret i början av 2018.
b,

§ 197

Övriga läger
Jesper informerade att han väntar svar från André gällande lägret inriktat på Duo.
Preliminärt kommer lägret att läggas på en annan ort än planerat.

Tävlingsverksamhet
a,
Tävlingar.
Sweden JJR har inte deltagit på några tävlingar under senaste månaden.
b,

Tävlingskoordinator för JJR Sweden Fight Team.
Fredric Sandberg, NJS har fått förfrågan om att vara tävlingskoordinator i förbundet.
Fredric har tackat ja. Styrelsen beslutar att tillsätta Fredric Sandberg som förbundets
Tävlingskoordinator från 2018-01-01.
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§ 198

Riksgraderingskommittén
a. Dangraderingar
På förbundets dangradering den 2/12 godkändes Fredric Sandberg, NJS till 2 dan. Det var
den första tekniska dangradering inom förbundet som var inriktad på fighting.
Emil Gustafsson, NKC meritgraderades till 5 dan.
Nästa dangradering planeras i maj 2018.
b. Graderingsföreskrifter
Styrelsen har bearbetat fram ett nytt förslag gällande förbundets graderingsföreskrifter
som kommer att presenteras på förbundets hemsida.
Beslut kommer att tas av årsmötet i februari.
c. RGK:s styrelse
Emil Gustafsson, NKC kommer att från 2018-01-01 ingå som ledamot i RGK.

§ 199

Profilmatrial
Vattenflaskorna med förbundets logotype ska inom kort lämnas in för tryck.

§ 200

Klubbledarträff
Under nästa år planeras minst tre klubbledarträffar. Viktigt att dessa är spridda bland våra
medlemsklubbar.

§ 201

Informationsfolder ”Hur fungerar JJR Sweden?”
Joakim har tagit fram ett förslag på informationsfolder. Förslaget diskuterades och Joakim
kommer att göra vissa justeringar på foldern. Tanken är att den ska kunna laddas ner från vår
hemsida.

§ 202

Instruktörskurser specifikt inriktad på idrotten Jujutsu samt JJR Sweden.
Den första kursen hölls den 3/12 i Jönköping. Förbundet har nu nio nya klubbledarinstruktörer.
Den kursplanen som skulle skickats ut till kursdeltagarna blev tyvärr inte klar i tid till kursen i
Jönköping. Niclas kommer att ta en kursplan så att de som ska gå nästkommande kurser kan ta
del av kursplanen innan.
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§ 203

Instruktörer i JJR Sweden
Listan på hemsidan med våra instruktörer är uppdaterad efter kursen i Jönköping.

§ 204

Årsmöte 2018
Årsmötet ska hållas i Växjö den 25/2 2018.
Handlingar inför årsmötet beräknas vara klara i början av januari.
Tillsammans med styrelsen kommer Niclas att arbeta fram ett förslag på
verksamhetsberättelse, Nico verksamhetsplanen, Cicci kallelse samt fullmakt.
Cicci bokar möteslokal i Växjö.

§ 205

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 25/1 kl. 21.00 via Skype.

§ 206

Mötets avslutande
Niclas tackade för visat intresse och avslutade mötet.

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________
Justerare Nico Christoforidis
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________________________________
Justerare ordförande Niclas Sjöberg

