Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden
Protokoll nr 8 2016
Datum

27/10 2016

Tid

Kl. 21.00 – 21.45

Plats

Skype

Närvarande: Jesper Kedjevåg (vice ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Joakim Westroth (ledamot),
André Angantyr (ledamot), Staffan Hompe (suppleant).
Frånvarande: Niclas Sjöberg (ordförande), Emil Gustafsson (kassör) Nico Christoforidis (ledamot), Christian
Vinblad (suppleant).
§ 98

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

§ 99

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 100

Val av justerare
André valdes jämte vice ordförande Jesper att justera dagens protokoll.

§ 101

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 102

Ekonomi
Emil ej närvarande. Cicci informerade att ekonomin är oförändrad sedan sist. Cicci förhör sig
med Emil om de fodringar förbundet haft kommit in.

§ 103

Klubbutveckling
a.
Besök i klubbar
Nico och Jesper har besökt en klubb och instruerade ett pass på en klubb som visat intresse av
vår verksamhet. Det var stor uppslutning och ett uppskattat besök.
Musubi Dojo hade i samarbete med Svenska Jujutsufederationen ett mycket uppskattat läger
med inriktning på Duotävling. Lägret kommer att följas upp med ett liknande läger under 2017.
b.
Styrdokument
Styrdokument är klart och upplagt på hemsidan.
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§ 104

Hemsidan/Facebook
André uppdaterar hemsidan kontinuerligt med nyheter. Andre planerar hitta ett tillfälle med
Nico för att utveckla och förbättra sidan tillsammans.
Niclas lägger fortsatt upp information och event på förbundets Facebooks sida.

§ 105

Organisationsplan
Nico ej närvarande. Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 105

Sponsring
Niclas ej närvarande. Styrelsen beslutade att låta frågan ligga vilande tills mer information
kommer.

§ 106

Sommarläger
André kommer lägga upp en förfrågan på hemsidan gällande att vi söker arrangör för
sommarlägret 2017. Lägret kommer att läggas under andra hälften av augusti.

§ 107

Tävlingsverksamhet
På Nordic Cup i Nacka togs 5 guld, 15 silver samt 6 brons av JJR:s tävlande.
Nästa tävling blir i Värnamo den 13/11-16. Detta blir en tävling för nybörjare.

§ 108

Riksgraderingskommittén
a. Teknikkompendium till 4:e dan

Niclas har informerat att han fått in synpunkter från en person gällande
teknikkompendiet.
b. Meritgraderingar samt styrtider för graderingar

Jesper arbetar med att sammanställa vad som gäller för graderingarna. Dessutom
fortsätter han att arbetet med hur vi kan förenkla våra stadgar gällande
graderingar.
c. Dangraderingar
Nästa Dan-gradering kommer att bli den 3/12-16. Niclas kommer att gå ut med en
påminnelse gällande arrangemanget.
Jesper kontaktar Nico gällande examinatorer för graderingen.
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§ 109

Profilmatrial

a.

Profilmatrial på hemsidan
André väntar på bilder från Niclas och Nico gällande förslag på dräkter man kan
beställa genom JJR.

b,

Give-aways samt flaggor och roll-ups
André kommer att begära in en offert på beach-flaggor samt give-aways.

c,

Niclas har informerat att ett förslag på t-shirt är i stort sett klart.

§ 110

Instruktörer inom JJR
Cicci har varit i kontakt med Daniel Norrgård Darelli för att få en tydligare beskrivning på våra
olika instruktörsnivåer. Cicci har fått svar på detta och vidarebefordrat svaret till övriga i
styrelsen. André kommer att lägga upp informationen på hemsidan.

§ 111

Klubbledarträff
Cicci har tillsammans med Niclas diskuterat om det skulle finnas intresse att det ordnas en
klubbledarträff. Styrelsen tyckte förslaget lät mycket bra.
Cicci arbetar fram ett förslag och skickar ut detta till styrelsen.
Klubbledarträffen planeras under januaris andra hälft.

§ 112

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 1/12 kl. 21.00 via Skype.

§ 113

Mötets avslutande
Jesper tackade för visat intresse och avslutade mötet.

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Cicci Nyström

________________________________
Justerare André Angantyr
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________________________________
Justerare vice ordförande Jesper Kedjevåg

