Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 38 – 2010
fört vid RDK:s telefonmöte onsdagen den 15 september 2010 kl. 20.00 –21.28
Närvarande:

1§

Dick D. Johansson (DDJ)
Christer Löfgren (CL)
Andréas Björkman (AB)

Mötets öppnande

DDJ hälsade de nyvalda RDK-kollegorna varmt välkomna till det första telefonmötet och
förklarade mötet öppnat.
Ledamöterna noterade att sedan Riksdomarkonferensen i Nässjö avslutades har ingen från
Förbundsstyrelsen (FS) varit i kontakt med någon av DDJ, CL eller AB såvitt avser uppdraget i
RDK, men utgångspunkten är att RDK, i sin av konferensen valda utformning, har FS:s förtroende
att driva RDK:s verksamhet vidare.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 37 den 29 augusti 2010. Beslöts att RDK:s protokoll i fortsättningen skall
läggas ut på RDK:s hemsida.
3§

Arbetsfördelning inom RDK

Fortsatt diskussion om arbetsfördelningen inom RDK utifrån vad som beslutades vid förra mötet.
Följande ansvarsområden fastställdes.
DDJ

* ansvarar för dagordning, protokoll, ekonomi och kontakter med Förbundsstyrelsen
(FS).

CL

* ansvarar för Domarregistret, RDK:s kalendarium, övriga blanketter och RDK:s
statistik samt RDK:s hemsida (webmaster).

AB

* ansvarar för utskick av kallelser och uppdatering av klassificeringslistorna.

RDK utsåg Michael Holm till RDK:s videoexpert med ansvar över RDK:s videoutrustning och
RDK:s DVD-arkiv.
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4§

Ekonomi

DDJ informerade
att några uppgifter om RDK:s aktuella ekonomiska ställning inte har inkommit från
förbundskassören;
att SBI Budosport (Michel Grant) kommer att ta in och lagerföra domarskjortor och ta fram
förslag på en domarslips (i enlighet med uppdrag från Domarkonferensen); och
att någon ekonomisk redovisning från årets Riksdomarkonferens ännu ej förligger från DDJ:s
sida eftersom faktura, trots påstötning, ej inkommit från Mathias Pettersson (Hemlig aktivitet). Den
stora fakturan från Hotell Högland har däremot kontrollerats och attesterats för utbetalning och ett
litet överskott kan påräknas.
5§

Kurser och fortbildningar

Följande D-domarkurser är planerade och utlysta.
Den 3 oktober 2010 i Skarpnäck med Marcus Elfver och CL (östra zonen).
Den 17 oktober 2010 i Göteborg med Jonas Johansson och DDJ (västra zonen).
Övriga zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa kurs i sin respektive zon och
underrätta RDK om tid och plats.
Uppdrogs åt CL att kontakta Judogymnasiet för att planera en domarkurs våren 2011.
6§

Mentorskap – IJF-B-kandidat 2011

Diskuterades hur RDK skall gå vidare med i arbetet för att utveckla domarna och hur fördelningen
av mentorerna skall äga rum.
AB är i fortsättningen mentor för Mathias Pettersson, Nässjö, och Mario D´Alessandro kvarstår
som mentor för IJF-B-kandidaten Michael Holm, Stockholm.
7§

Uttagningar till Svenska tävlingar 2010

Uppdrogs åt AB att inkomma med förslag till uttagningar till följande tävlingar.
RM för distriktslag i Lindesberg den 13 november (supervisor: MD och CD)
Lag-SM i Lindesberg den 4 december (supervisor: MD)
Veteran-SM på Bosön den 11 december (supervisor: MD)
8§

Internationella tävlingar 2010

Veteran-EM den 7 – 10 oktober kommer enligt senaste beskedet från EJU att hållas i Porec, CRO.
Beslöts att RDK svarar för AB:s kostnader vid Scottish Open i Glasgow den 23 – 24 oktober 2010
och att Michael Holm erhåller ett bidrag om 2 500 kr. Uppdrogs åt AB att kontakta arrangören
angående domarnas hotellkostnader och att i övrigt ha kontakten med LLK för att samordna resan
och anmälan.
DDJ informerade att efter kontakter med Irländska Judoförbundet är Sandor Magyar, Jonas
Johansson och Joakim Lindberg välkomna att döma vid Irish Judo Open i Dublin den 23 oktober
2010 (arrangören står för boendet och de själva betalar resorna).
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9§

RDK:s Verksamhetsplan 2009 – 2012 och Handlingsplan för rekrytering av domare
2009

Diskuterades ovanstående planer och hur RDK skall gå vidare med den gjorda planeringen.
AB informerade om kontakter med Ung Judo och möjligheten till rekrytering av nya domare i
samband med den kommitténs verksamhet. Uppdrogs åt AB att hålla kontakten med Ung Judo och
återkomma med besked om planerade kurser/sammankomster där RDK kan medverka med lämplig
utbildare.
RDK avvaktar förslag från den vid Riksdomarkonferensen tillsatta arbetsgruppen rörande förslag
för rekrytering av nya domare (sammankallande Michael Holm – förslag senast den 1 november
2010).
10 §

RDK:s hemsida

CL informerade om att han redan påbörjat arbetet med RDK:s hemsida. Tack för det!!!
Diskuterades den redan inledda planeringen att på hemsidan presentera IJF-domarna.
11 §

Övriga frågor

RDK-Info Vintern 2010/2011 – manusstopp den 24 december 2010. Uppdrogs åt de
zondomaransvariga att redan nu planera var sin artikel om sin zon till nästa RDK-Info.
Noterades att FS ännu ej tagit beslut om utdelning av SJF:s Förtjänstmedalj till Mario
D´Alessandro och Christer Dahlström (se ansökan den 10 augusti 2009) och att besked ännu ej
erhållits beträffande IJF-A-Honorary licens till Christer Dahlström (se RDK-protokoll nr 33 och
34-2010).
Marcus Elfver har inkommit med en kort rapport från Riksmötet i Västerås den 4 – 5 september
2010. RDK tackar för hans medverkan!
Beslöts att Riksdomarkonferensen 2011 skall hållas den 20 – 21 augusti 2011 (Judo-VM
arrangeras i Paris den 23 – 28 augusti 2011). RDK emotser förslag om var konferensen skall
hållas!
Beslöts preliminärt att förläsare från EJU, på grund av den höga kostnaden, skall inbjudas endast
vart tredje år, alltså nästa gång år 2012, och att konferensen det året skall arrangeras i närheten av
en internationell flygplats.
12 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte i samband med SWOP i Borås fredagen den 29 oktober 2010 kl.
20.00.
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13 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse och förklarade det 38:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
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