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Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Protokoll nr 7
Datum: 22/12 2015
Tid: 21.15 – 22.45

Plats: Via Skype
Närvarande: Jesper Kedjevåg (mötesordförande), Cicci Nyström (sekreterare),
Emil Gustafsson (kassör), Niclas Sjöberg (ledamot), Nicklas Andersson (suppleant), Joakim Westroth
(suppleant)
Frånvarande: Anders Antman (ledamot), Micke Lundh (ledamot), Nico Christoforidis (ledamot)

§ 58

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

§ 59

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 60

Val av justerare
Emil Gustafsson valdes jämte mötesordförande Jesper Kedjevåg att justera dagens
protokoll.

§ 61

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.
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§ 62

Ekonomi
Emil G. informerade att ekonomin är god inom förbundet. Fakturor kommer inom kort
att skickas ut till medlemsföreningarna för 2016 års medlemsavgift.
Emil kontaktar Nico C. gällande kontaktpersoner till våra medlemsföreningar.

§ 63

Föreningar/Klubbar
Musubi Dojo och Linköpings Budoklubb har ansökt om medlemskap i Sweden JJR.
Styrelsen beslutade att godkänna båda föreningarna. Vi hälsar Musubi Dojo och
Linköpings Budoklubb samt dess medlemmar välkomna.

§ 64

Rapporter och uppföljningar
a,

Klubbutveckling
Niclas S. kommer under februari månad att besöka Kumla Kampsportsförening.

b,

Hemsidan/Facebook
Styrelsen poängterade att hemsidan behöver uppdateras med aktuell information.
Niclas S. har eventuellt en person i sin klubb som är intresserad att jobba med
hemsidan. Styrelsen önskar en helt ny hemsida som fler kan uppdatera och korrigera.
Facebook flyter på bra.

c,

Organisationsplan
Nico C. ej närvarande. Ingen ny organisationsplan har inkommit till styrelsen.

d,

Graderingar
Emil G. och Jesper K. jobbar vidare med ett förslag till graderingstider.
Emil G. och Niclas S. får mandat av styrelsen att arbeta fram en proposition till
årsmötet gällande uppdaterade graderingsföreskrifter. Förslaget ska skickas ut till
styrelsen på remiss.
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e,

Instruktörsträff och Sommarläger
En instruktörsträff genomfördes i Nybro den 26 september. Niclas S. höll i träningen.
Cicci N. har skickat ett brev som skulle gå ut till medlemsföreningarna gällande
sommarläger 2016. Brevet som skickats av Nico C. verkar inte nått föreningarna.

f,

Tävlingsverksamhet
Efter tävlingen i Nacka har det framgått att vår gemensamma tävlingsverksamhet med
uppvärmning och hjälp med coachning inte har fungerat.
Styrelsen beslutade att låta denna verksamhet ligga vilande. Däremot önskar vi se ett
”Coachregister” på hemsidan. Detta för att hjälpa föreningarna att ta kontakt med
varandra innan och under tävlingarna.

g,

RGK (Riksgraderingskommittén)
Jesper Kedjevåg är ny medlem i RGK.
5/12 genomfördes förbundets första officiella Dangradering. Följande personer blev
godkända till sina nya grader:
1 Dan Tim Nilsson från NJS Norrahammar JJR
1 Dan Qamil Sherifi från Wernamo JJR
2 Dan Gustaf Lundgren från Wernamo JJR
Styrelsen gratulerar till de nya graderna.
Under 2016 planeras en till två nya dangraderingar.

§ 65

Årsmöte 2016
Emil G. skickar ut kallelse till medlemsföreningarna i samband med faktureringen. I
utskicket kommer även ett informationsbrev att bifogas.
Cicci N. kommer att skriva ett förslag på verksamhetsberättelse med hjälp av de olika
områdesansvariga. Jesper K. kontaktar områdesansvariga för att få in informationen.
Jesper K. kommer att göra ett förslag på en verksamhetsplan inför 2016.
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§ 66

Övriga ärenden
Cicci N. poängterade att det är viktigt att svara på mail som går ut till styrelsen. Man
ska inte behöva påminna om svar. Alla var överens om att försöka bättra sig för att
underlätta styrelsearbetet.
Nicklas A. Inget att rapportera.
Niclas S. Informerade att han skapat ett graderingsprotokoll för dangraderingar och
jobbar vidare med protokoll för kyu- och barngraderingar.
Niclas S. jobbar dessutom med en utveckling av tekniksystemet och ett styrmedel för
högre dangrader. Ett förslag kommer att skickas ut till styrelsen.
Joakim W. önskar mera utbyte med närliggande klubbar för teknikträning.
Emil G. Inget att rapportera.
Jesper K. Uppmanar styrelsen att fundera på hur man ställer sig till valbarhet inför
årsmötet nästa år.

§ 67

Nästa styrelsemöte
Beslutade att nästa möte blir via Skype den 19/1-16 kl. 21.00.

§ 68

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

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________

________________________________

Justerare Emil Gustafsson

Justerare Mötesordförande Jesper Kedjevåg
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