Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Protokoll nr 2 2018
Datum

8/3 2018

Tid

Kl. 21.00–22.30

Plats

Skype

Närvarande: Niclas Sjöberg (ordförande), André Angantyr (vice ordförande), Joakim Westroth
(sekreterare),
Nico Christoforidis (ledamot), Christian Vinblad (ledamot), Fredric Sandberg (ledamot), Per Svensson
(suppleant)
Frånvarande: Kenny Friman (ledamot), Dennis Norrgård (suppleant)
§ 20

Mötets öppnande
Niclas Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 21

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 22

Val av justerare
Joakim Westroth valdes jämte ordförande Niclas Sjöberg att justera dagens protokoll.

§ 23

Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 24

Ekonomi
André Angantyr har försökt få tag i Emil Gustafsson för att få in en del uppgifter. Samtidigt ber
André att Emil skickar ut en påminnelse till de klubbar som ännu inte har betalat årsavgiften till
förbundet. I övrigt ser ekonomin bra ut.

§ 25

Klubbutveckling
a.
Besök i klubbar
En förfrågan om klubbesök har inkommit från Kumla-klubben. Vidare ska Niclas Sjöberg
kontakta Joakim Östan Riise i Herrljunga.
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b,
Rutiner vid besök i klubbar
Enligt tidigare beslut kommer Niclas Sjöberg, med stöd av övriga, att ta fram ett styrdokument
som hjälp vid besök i klubbar. Underlag med lämpliga checkpunkter till dokumentet insamlas i
samband med kommande klubbesök.
c.
Välkomstpaket till förbundets klubbar
Förslag om innehåll i välkomstpaketet innefattar bl a, folder, flagga och en A4 om vad som
finns till försäljning. Niclas Sjöberg ska kolla upp med Henrik Schough möjligheten till ett
medlemsdiplom för klubbarna.
§ 26

Klubbar, inträde/utträde
Inga ärenden fanns att behandla.

§ 27

Hemsidan/Facebook
André Angantyr uppmanade att klubbarna ska kolla igenom den information som står på
hemsidan om klubbarna, är korrekt. Behöver något justeras, så kontaktar man André.
Vidare efterfrågades en bild samt en informationstext från förbundets styrelsemedlemmar att
lägga upp på hemsidan.
Fredric Sandberg efterfrågar kontaktuppgifter från en kontaktperson på respektive klubbar.
André tar tag i det.
Niclas Sjöberg ska ordna ett Instagramkonto.

§ 28

Läger
a,
Sommarläger 2018
Styrelsen beslutar att lägret kommer att arrangeras i Löddeköpinge av Musubi Dojo.
Lägret planeras preliminärt till sista helgen i augusti, 25-26/8. André Angantyr kommer
att samordna upplägg och innehåll samt inbjudan.
b,

Övriga läger
Andrés klubb planerar att hålla ett kombinerat Duo-/Fightläger någon gång i maj. Mer
info kommer under våren.

c,

Fight-/NeWazaläger
Lördagen den 21 april kommer NJS att hålla ett läger med Linda Lindström. Facebookevenemang finns ute, där mer info finns.
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§ 29

Tävlingsverksamhet
a,
Tävlingar.
Kodokan Open: Kevin Christoforidis kom 3:a.
JVM: Kevin Christoforidis 7:a.
10/3 hölls en Westfight-tävling i Kumla.
Kommande tävlingar, bl a:
24-25/3 Dutch Open/Europa Cup U15
7/4 Nybro Energi Open (JFL 1)
14/4 Haugesund Open
28-29/4 Paris Open
16/5 Danish Open
1-3/6 European Championship, Polen
21-23/9 Balkan Open/World Cup U15 (Aten)
6-7/10 German Open

§ 30

b,

Tävlingskoordinator för JJR Sweden Fight Team.
Fredric Sandberg kommer framöver att planera in besök hos förbundets klubbar. Detta
för att presentera sig och berätta lite om sin roll m m.

c,

Fight Team
U15 Europeisk Cup. Till denna är tanken att skapa ett Ju-Jutsu Ryu Fight Team. Fredric
Sandberg ska återkoppla med Daniel Norrgård Darelli och Nico Christoforidis kring detta.

Riksgraderingskommittén
a. Dangraderingar
Nästa dangradering är planerad till 5 maj hos NJS. Den 6 maj kommer
Klubbinstruktörsutbildning och Barninstruktörsutbildning att hållas.
b. Graderingsföreskrifter
Graderingsföreskrifterna är nu uppe på hemsidan.

§ 31

Profilmatrial
Vattenflaskor (200st) finns nu framme. Fritt för klubbarna att höra av sig om de vill köpa.
Gällande overaller, så är den officiella färgen svart. Vill man skaffa sig en GI med brodyr kan
Niclas Sjöberg ordna detta.

§ 32

Klubbledarträffar
Kumla är intresserade av en träff och i höst kommer en träff att hållas hos NJS. Även i samband
med Duo-/Fightlägret hos Musubi Dojo i vår.
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§ 33

Informationsfolder ”Hur fungerar JJR Sweden?”
Henrik Schough (HS Webb- & Reklambyrå) har gjort klart slutfinishen på foldern nu och gjort
högupplöst pdf klar för webben.

§ 34

Instruktörskurser specifikt inriktad på idrotten Jujutsu samt JJR Sweden.
Niclas Sjöberg ska ta kontakt med Daniel Norrgård Darelli inför kommande kurser.

§ 35

Instruktörer i JJR Sweden
Klubbarna uppmanas att kolla igenom klubbinformationen på förbundets hemsida, så att den
är aktuell och korrekt.

§ 36

Årsmöte 2018
Årsmötet i Växjö avlöpte snabbt och smidigt och avslutades med fika.

§ 37

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 5 april kl.21.00

§ 38

Mötets avslutande
Niclas Sjöberg tackade för visat intresse och avslutade mötet.

________________________________
Vid protokollet Sekreterare Joakim Westroth

________________________________
Justerare Ordförande Niclas Sjöberg

www.jujutsuryu.se

