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Svenska Jujutsu Federationens
Organisations Föreskrifter (SvJJFOF)

1 kap Styrelsen
2 kap Stilsamordnare
3 kap Domarråd
4 kap Sportråd
5 kap Landslag
6 kap Övrigt

1 kap STYRELSEN
§1

Styrelsen, nedan även kallad FS, skall leda arbetet i SvJJF i enlighet med gällande
stadgar och årsmötets beslut.

§2

Styrelsen skall inom sig konstituera sig så att, förutom att styrelsen tecknar firman,
ordförande samt kassör äger rätt att var för sig teckna firman, samt att minst tre
ledamöter i förening alltid äger rätt att teckna firman.

§3

Styrelsen skall inom sig utse de funktioner som styrelsen vid varje tillfälle anser sig
behöva, dock skall alltid vice ordföranden, kassör samt sekreterare utses. Kassör skall
vara ledamot som ensam äger firmateckningsrätt. Av årsstämman utsedd ordförande
skall alltid äga ensam firmateckningsrätt.

§4

Styrelsen skall utse ledamöter till Sportråd samt Domarråd. I den mån dessa
föreskrifter anvisar hur ledamöter skall utses, skall detta gälla om inte styrelsen finner
särskilda skäl däremot. Ordföranden i råd skall alltid utses av styrelsen.
Styrelsen skall även utse förbundskapten för landslag inom SvJJF.

2 kap STILSAMORDNARE (StilS)
§1

Styrelsen skall utse en stilsamordnare.

§2

Stilsamordnaren skall samverka mellan SvJJF ingående stilar samt stilar utanför SvJJF
för bevarandet, utvecklingen och mångfalden av federationens olika jujutsustilar.
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Stilsamordnaren skall inte inverka på de olika stilarnas tekniska verksamhet utan skall
enbart stötta på enskild stils begäran.

3 kap DOMARRÅD (DomR)
§1

DomR skall granska, vidareutveckla, utbilda och underhålla domarkåren i Sverige samt
lämna underlag för beslut till FS rörande domarverksamheten för och inom SvJJF.
DomR skall genom den delegation som tilldelas av FS, besluta och nyttja de medel som
ställs till DomR förfogande, samt till FS föreslå om budget och andra ekonomiska
frågor som berör domarverksamheten.

§2

DomR skall bestå av lägst 3 dock högst 5 ledamöter.
Ledamot i DomR bör vara behörig nationell domare. Ledamöter bör utses i första hand
inom den grupp som är internationellt och nationellt högst rankade, meriterade eller
aktiva domare, och som åtar sig uppdraget som ledamot.

§3

DomR skall genom den delegation som tilldelas av FS, besluta om godkännande och
behörigheter för domare som skall verka inom Sverige eller för Sverige i annat land.
DomR skall fastställa den utbildningsplan som skall ligga till grund för utbildning och
vidareutbildning av domare enligt dessa föreskrifter.

§4

DomR skall följa upp och bearbeta internationella förbunds regelverk, anpassa dessa
och den svenska verksamheten så att harmonisering med internationella regelverk och
svensk lag uppnås.

§5

Ledamot i DomR får inte vara ledamot med rösträtt i annat råd eller kommitté inom
SvJJF som har till syfte att hantera tävlingsverksamhet.

§6

DomR skall på begäran av FS eller annat råd och kommitté inom FS, föreslå och
tillhandahålla domare till tävlingsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.
DomR har rätt att ändra eller byta ut domare till en tävling där urvalet av domare inte
skett via DomR, om särskilda skäl föreligger.

§7

DomR skall till uppdrag såväl inom som utom landet i första hand föreslå domare som
är aktiva och visat särskilt engagemang för idrotten och domaruppdraget. DomR får
vid urval därutöver även verka för att genom urvalet möjliggöra att domare åter
aktiveras. Vid stort deltagarintresse från domare till sanktionerad tävling, skall
domarkårens behov av vidareutveckling äga företräde.
Vid urval till domaruppdrag utomlands bör DomR i först hand utse den som visat
synnerligt aktivt intresse för domaruppdraget såväl inom som utom landet, och som
uppbär sådan behörighet som erfordras.
Internationella domaruppdrag som domare erhållit genom personlig inbjudan skall äga
företräde för domaren, om inte särskilda skäl talar mot det, eller står i strid med beslut
som fattats av DomR eller FS.
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DomR skall föra förteckning över domare inom SvJJF. För varje domare skall antecknas
dennes insatser under året genom ett poängberäkningssystem.
Domarinsats på sanktionerad tävling inom eller utom landet skall ge 1 poäng.
DomR skall årligen sammanställa förteckningen över domares insatser.
Förteckning över domarinsatser bör ligga till grund för urval och meritering enligt §§ 3,
samt 6-7 ovan.

4 kap SPORTRÅD
§1

Sportrådet (SportR) skall verka för att det inom SvJJF bedrivs aktiv och sund
tävlingsverksamhet.
Tävlingsverksamhet skall kunna bedrivas enligt de internationella regler som föreskrivs
för tävling i jujutsu i sådan internationell organisation som SvJJF vid varje tillfälle är
ansluten till. Tävlingsverksamhet skall dock alltid bedrivas i anpassning till vid varje
tillfälle gällande svensk lagstiftning och gällande tillstånd för tävlingsverksamhet inom
SvJJF.
SportR bör på enskilds stils begäran vara behjälplig för arrangerande av stiloberoende
tävlingsverksamhet.

§2

SportR skall innehålla minst 3 högst 5 ledamöter. Ordföranden skall vara Sportchef för
tävlingsverksamheten i Sverige.
SportR kan inom sig, eller genom adjungerande, utse biträdande sportchef för del av
verksamhet eller särskild tävlingsform.
Ledamot i SportR får inte vara ledamot med rösträtt i annat råd eller kommitté inom
SvJJF som har till syfte att hantera tävlingsverksamhet, såsom t.ex. landslag eller i
DomR.

§3

SportR skall verka för att utveckla, marknadsföra och engagera tävlingar inom Sverige,
och i samverkan även utomlands.
SportR skall ansvara för genomförande av organiserad tävlingsserie, liga, inom de
tävlingsgrenar som erbjuds inom SvJJF.
SportR skall samverka med DomR för att tävlingar skall kunna genomföras enligt
gällande regelverk.

§4

SportR skall verka för ett ökat intresset för idrotterna inom SvJJF, genom att aktivt
arbeta för sponsring och aktiviteter med ekonomisk vinst.

§5

SportR skall årligen hålla tillgänglig en tävlingsplan för kommande år. SportR skall
verka för att finna, engagera och i den mån är möjligt stötta arrangörer av tävlingar
inom SvJJF.
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§6

SportR skall genom den delegation som tilldelas av FS, besluta och nyttja de medel
som ställs till SportR förfogande, samt till FS föreslå om budget och andra ekonomiska
frågor som berör tävlingsverksamheten i Sverige.

§7

SportR skall stötta och verka för att Landslag inom SvJJF skall beredas möjlighet att
tävla inom Sverige och i den mån SvJJF kan påverka, även utomlands.

5 kap LANDSLAG
§1

SvJJF skall ha som målsättning att ha ett landslag i de tävlingsformer som finns inom
SvJJF och som bedriver tävling på internationell nivå och enligt internationella regler.

§2

Landslaget skall ha en förbundskapten. Denna skall utses för en tid av ett år i taget
med löpande förlängning. Förbundskapten utses av FS, efter rådhörande av SportR.

§3

Förbundskapten skall dela in Landslaget i olika Landslag om olika tävlingsreglementen
förekommer.

§4

Förbundskapten skall dela in Landslaget som tävlar enligt JJIF i fyra grupper; a) Duo
senior b) Kamp senior c) Duo junior d) Kamp junior.
Förbundskapten får utse erforderligt antal landslagscoacher för grupp enligt första
stycket.

§5

Förbundskapten skall genom den delegation som tilldelas av FS, eller i förekommande
fall SportR, besluta och nyttja de medel som ställs till Landslagets förfogande efter
samråd och godkännande av FS, eller i förekommande fall Sportchef, samt till FS
föreslå om budget och andra ekonomiska frågor som berör Landslagsverksamheten i
Sverige.

§6

Förbundskapten skall ha som målsättning att engagera Landslaget, i den möjligaste
mån, i tävlingar som anordnats nationellt inom SvJJF.

§7

Förbundskapten skall ta ut deltagare till landslaget. Spelare som avses tas ut till
landslaget skall före uttagning sker, begäras yttrande över hos SportR och DomR, som
skall yttra sig mot sådan uttagning endast om särskilda skäl föreligger.
Uttagning skall ske utefter kriterier som Förbundskapten fastställer tillsammans med
FS.
Förbundskapten avgör inom ramen för given budget och efter instruktion och råd från
FS, hur många spelare eller i vilken form eller ordning Landslaget skall utses. Resurser
skall dock i största mån fördelas lika inom de olika grupperna eller tävlingsformerna,
för att uppnå de största och bredaste utfallet av goda och kvalitativa tävlingsresultat
inom SvJJF.
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6 kap ÖVRIGT
§1

Dessa föreskrifter har redovisats på årsmötet 2011-03-26.
Dessa föreskrifter har av FS fastställts i reviderad form 2011-04-09.
Dessa föreskrifter gäller intill annat antas av FS.

§2

2011-04-09

Till dessa stadgar får fogas bilaga, som i detalj reglerar viss föreskrift som ovan
stadgats. Sådan bilaga skall antas av FS för att utgöra giltighet som del av dessa
föreskrifter.

