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§ 1 

~rot0koll f~r t ~id k~rr~apo~d•~aw 
mn~~~~ t rij.d~ ~~d SJF:a etyr~le• , den 
J. 8 ZM..re J.<)6'/,., 

Närvarand.e: e,M1'c;,l:J.ga lcrJ.a.t4ÖtO}r" 

Sam0anträrtet och dGa~ beslut hlilr tillkommit goo.om 
korreepond~ns g~d otyrel~eled~~ötern~ e 

§ 2 

Till Vi'Q e Oi"dföI"ande t"ald~a Rc;beirt .vc;n Sud~r ,, 

§ 3 

Besl öts at t R ~ von Sa~d~r ~kull0 o~häod0rha förbundets 
PR = \f(!rkaamhet o 

§ 4 

Till verksiäilaade utakotte~ ( VU) utsågs, ordföraadea 9 

aekreterareil och e~attmästareno 

§ 5 

Västerås Judoklubbs styrelse har föreslagit Stig Gullberg, 
Väste rås Judöklubb till 1 DAN HC, ~tförlig moti.tering har 
l ämnats atyrelssa.o 
Hilding Lundberg har för Uppsala Judoklubbs styrelaes 
räkning likaledoe föreslagit SoEo Bjerking till l DAB 
s~E~ Bjerkings meriter äro väl kända inom atyroleeno 
StyTelean beelöt tilldela Gullberg och Bjerkiag l DAN 

§ 6 

Följande utsäga till ledamöter av Tekniska Kommittia ( TK) 

Ordf öra.ode: Göran Stangel 1 · 

Sakr,, och 6a12mankallanåe1 Gösta Lundin 
Kata: Olle Edeklev och Györo Sch■idt 
Domare, Görau Stangel och Robert von Sandor 
Y..arate: Bo Eketrö111 
Aikido; Jan Beime 
Shiai: Stig Brimb•rg och Hilding Lwadborg 
K&ndo: Robert von 6andor 
Jiujit&u: SUg llergraan 0 l(u1ct Durewall o~h Ge,·)rg~ Ireniue 

.E'öljande ~ou, ind~lning bealöte för r.on ,-illäat•rskap" 

Norra &?t11)n 

Vuutm.nlu.nu~ Uppland, Ouutrikl1.u1d, !'alar1·d1\l Hk jedalen 11 

Model~d, J.ämthand, Äns-e1~11an1landv Vli.aterbottiJn O(.)h Norr-·, 

botten,, 



• 
• 

~:~.\. 2_" ti S;, ·• !JI ; Il 

Ont.ergi.itburi 11 Sclrn1111 11l1 ,, Nifrkt 1 
L;tor:k. ho ). ra~ istod~ <Jo'r.J11nt1 .. 

~<\Uhll ~011~11 

G;sf; l;~;i:6 ~- lHihbore; 01'h Dol·,,.u:a,, /.l~.l,.la.t1r.J,, Yii1hrgö~J.•nd , 

Vifrmlrrnd oi::h Hall~nd .. 

H(i1?1•t1 v.on,:m 

Sk},n;~7itek:i. nge, fimliland oc. h föa r,J ,. 

Efter df!'lnn~ i nct"ln:f.nR aii. ir.nt~lat k.lul1tJ;u- od1 JD4'dlul..iar 

föl ,1Mnde i 

Norra 2:ont11n J.3 klubbo.r u 670 11ertler.s.m.ar 

Öotra " :t.} tl 650 " 
Sör.h'a Il 12 " 690 " 
Väoti-a Il 10 Il 430 Il 

§ 8 

Beolöts att följan de, iI1atruktör0r t:LUeYidare skall ii.ga 

rätt gradara till förbundets f ör vvaram~rke i broae ~ 

Göran s-::ang4'l~ Kurt Duruw&ll 0 SU g Btrgman cie h Goorge lren:lua , 

FÖl·bundet b0slet att dce ineferuktörer aom tramled!e U!ldelas 

graderingalicena i ajälvför6var skall äga rätt ati bära 

följande 
•• grnd~ringelicena för brons och eilver~ brunt bälte 

bo gradl!ringBlir;ena för guld , evart bäHe . 

Ins·~ ruktörer eom innoh&r högre grad inom annan av förbundets 

sporter äger bina titlreniot .fJVa.i.'~., ::. .. bälte. 

§ 9 

Från SHIA! och Norrköpinga JK har inkommit fra■etällning oa 

bidrag till japanek instruktion med 200 kronor per vecka ~ För 

SHIAI tre veckor oc;h för Norrköpings JK två veckor ,. M Ogho 

.skall instruera i 6 veckor och K" Watuabe i, veckor. 

Styrelsen b&Gl öi ait Ull de klubbar eo■ anhållit om iustru ... 

tionab:tdrag 0 utbetala bidrag med 200 kronor per neka .. 

§ 10 

Sedan förbundet i cirkulär meddelat att aex yagre juniorer 

inbjudits t.U.l Ty~kalnd tör ti·äai.agelögu•, har eadaat en 

arunälan inkommit för Leif Göran Sigurdh frlza Norrköpiap JK. 

SvenE.1k junfowmäata1·e 1967 i lättvikt., Norrköping• JK har där

jämte hemi,t. ä.11 t om b:f..di-ag för 6:l.gurdb■ r•e& och öniga kost .. 

noder med 250 kronor 1 sammanlagda kostnaden beräka~e till 

,;oo kronor" 

Styrelsen be,J.löt bidraga till Sigurdha ree& Ull träninge

!~z~et i H~d Kr.~u~n•~h med beg~rda 250 kronoro 

2,, 


