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Förbundsstyrelsen har att yttra sig över motion 1,  2015-12-15 ställd av Henrik 
Andersson, Kalmar Budoklubb, m.fl. klubbar.  

 

Inledning 

Förbundsstyrelsen uppfattar motiveringen till den förelagda motionen, som att det 
uttryckligen handlar om ett förslag som skall minska risken för oenighet inom förbundet, 
mellan de två sk. blocken bestående av tävling å ena sidan och självförsvarsinriktad 
(traditionell) verksamhet å andra sidan. Med detta därmed hur förbundets medel spenderas 
och budgeteras för de olika ändamålen.  

Förbundsstyrelsen, är inte av uppfattningen att det är fråga om två olika verksamheter. 
Förbundets arbetsuppgift är att bedriva en den idrottsliga verksamhet som kännetecknas av 
idrotten jujutsu. I alla dess former. Förbundsstyrelsen delar därmed inte förslagsställarens 
uppfattning om att det heller i framtiden skall bedömas som två olika verksamheter.  

Förbundsstyrelsens ansluter sig till de stadgade krav och värdegrunder som är fastställda av 
Riksidrottsförbundet, dit förbundet hör genom sitt medlemskap i Svenska Budo och 
Kampsportsförbundet. I enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar 1 kap kan konstateras 
följande definitioner och värdegrunder;  

Idrottens verksamhetsidé (2015) 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela 
livet. 
 
Definitioner och konstateranden: 
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera 
mera. 
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. 
Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans 
utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 
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Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i 
allmänhet  
idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för 
tonåringar och  
unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. 
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge 
barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för 
verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.  
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad 
idrott. 
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 
vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, 
även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 
Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den  
genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den 

 svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära 
 samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen  

respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller 
och verksamhetsvillkor. 

 
Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention 
om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Idrottens vision 
Svensk idrott - världens bästa 
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt 
utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en 
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt 
en utbildningsverksamhet i världsklass. 
 
Idrottens värdegrund 
Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och 
utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
 
 



  

  

  
  

 
Förbundsstyrelsen yttrande: Motion 1  

	  

  
  
  
Svenska Jujutsufederationen   Org.nr: 802450-7835 
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
  
kontakt@jujutsu.se  
 

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. 
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta 
ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och 
oavsett bakgrund. 
 
Allas rätt att vara med 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, 
ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får 
vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 
 
Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det 
innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta 
inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi 
och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför 
idrottsarenan. 

 

Det är Förbundsstyrelsens uppfattning och tolkning av dessa definitioner och värdegrunder, 
att vara ett idrottsförbund kräver av förbundet att verka för att idrotten är såväl träning, lek 
och uppvisning och även till inte liten del utgörs av tävling.  

Förslagsställarens syften är begripliga och säkert goda i sin avsikt. Men det är 
Förbundsstyrelsens inställning att motionen ökar risken för splittring och samverkan, än 
motsatsen. Detta kan inte, och skall inte Förbundsstyrelsen medverka till enligt den 
grundläggande värdegrund som förbundet är anslutet till.  

Som Förbundsstyrelsen inledningsvis uppfattat det, utgörs grundproblematiken som 
förslagsställaren vill undkomma, den fördelning av medel som sker inom förbundets olika 
verksamheter. Såvitt det får förstås, menar förslagsställaren att motsvarande de medel som de 
två olika ”blocken” har medlemmar, skall fördelas och separeras till de olika blocken. Det 
förslagsställaren å andra sidan missar, är t.ex. att värdera det marknadsvärde 
tävlingsverksamhet ger idrotten jujutsu och därmed även ger det självförsvarsinriktade 
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(traditionella) blocket i sin verksamhet. Det går inte att bortse från, att av det media-omfång 
idrotten jujutsu fått under flera år, så är det via tävlingsframgångar. Såväl på lokalt, nationellt 
och internationellt plan. Det faller sig därmed också fullt naturligt, att hela idrotten tar del av 
såväl dess intäkt som dess kostnad. Det kan i likhet med andra idrotter, t.ex. cykling, fotboll 
eller egentligen vilken idrott som helst, konstateras att alla medlemmar är med och betalar för 
tävlingsverksamhet på olika nivåer, även om inte alla medlemmar de facto utövar tävlingen 
själv utan kanske endast är motionär. Att separera tävlingsverksamheten på det sätt som 
förslagsställaren föreslår, skulle tvärtom alltså skada idrotten jujutsu. Det är lika självklart 
som naturligt, att inte alla medlemmar kommer att tävla. En del kanske aldrig. Men 
grundvärdet av idrotten och dess existens och tillväxt är direkt beroende av tävling, såväl för 
sin utveckling, sin rekrytering som sin existens som delaktig idrott inom Riksidrottsförbundet.  

Förslagsställaren medger, att det är en viktig del för alla att få vara delaktiga i 
Riksidrottsförbundet, för att få ta del av bland annat LOK-stöden. Det är helt rätt. Men LOK-
stöden är villkorade, bl.a. att man delar Riksidrottsförbundets värderingar. Motionen går i en 
helt annan riktning.  

Det är också Förbundsstyrelsens roll, att verka för en jämlikhet inom förbundet i sin helhet. 
Med förslagsställarens valda formuleringar, ges ingen garanti för att det ens inom blocket 
självförsvarsinriktning (traditionell), kan säkerställas en likformighet. Det är ju inte endast de 
i huvudsak två stilgrupper som utgör motionär, som skall omfattas av likformigheten utan alla 
som bedriver jujutsu och är medlemmar i förbundet. Det är ju inte heller så, att medel som 
skulle avskiljas enligt förslaget, får användas för andra verksamheter som bedrivs av andra 
förbund, t.ex. stilförbund.  

Förbundsstyrelsen noterar, att det sedan i vart fall 3 år tillbaka funnits – på förslag av några av 
klubbarna som ingår som motionärer dessutom – avskilda budgetmedel för just sådan 
verksamhet som förslagsställaren nu framställer. Under dessa tre år, har aldrig medlen 
utnyttjats i nämnvärd omfattning för sådan verksamhet. Vare sig då eller nu, har ens de 
klubbar ingående i motionen, lämnat faktiska eller konkreta förslag för att fortsätta bygga upp 
en verksamhet som alltså föreslogs och beslutade – och har funnits med – i nu över tre år.  
Med denna bakgrund, blir motionen är mer svår att förstå mål och syfte med. En 
argumentation som då kan uppkomma är, att man borde fondera medel för ändamålet, tills 
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lämpligt ändamål uppkommer. Detta synsätt strider emellertid mot de grundläggande 
förutsättningarna som ett idrottsförbund har, nämligen att inte gå med vinst utan att använda 
alla medel ut i verksamheten. Detta har ju också en inte minst skatterättslig, och numera 
dessutom europarättslig reglering att ta hänsyn till. Självklart skulle man kunna fondera medel 
för viss verksamhet under viss tid och ändå uppfylla idrottens regler. Men det förutsätter 
också att sådana projekt verkligen sätts upp. Detta, menar Förbundsstyrelsen, det vill säga att 
börja med att skapa projekt med mål och syften att avsätta pengar till, vore en mer korrekt väg 
att gå än att börja med att söka splittring i motionens riktning.  

Förbundsstyrelsen delar motions andemening, med att det måste råda en likhet inför alla 
medlemmar. Därom råder inga tvivel. Förbundsstyrelsen menar dock att motionens mål och 
syften inte gagnar förbundets medlemmar, och strider dessutom i vart fall i sin målsättning, 
till idrottens värdegrunder fastställda av Riksidrottsförbundet.  

 

Inställning till motionen 

Förbundsstyrelsen anser att motionen, om än sina ädla syften, till sin form strider mot 
förbundets nuvarande stadgar, samt att den ändring av stadgar som motionen föreslår står i 
strid med såväl förbundets som Riksidrottsförbundets värdegrunder för idrotter.  

Förbundsstyrelsen anser att det problem motionen avser lösa, inte löses genom splittring utan 
genom att lösa roten till problemet, dvs förbundets samlade ekonomiska status och 
förhållande till sina medlemmar.  

Förbundsstyrelsen anser att 

-‐   att motionen strider mot idrottens värdegrunder och syftet med förbundets koppling 
som idrottsförbund till övergripande idrottsorganisation, och motionen skall därför 
avslås.  

-‐   Att Rådsindelning som finns idag inom federationen ger varje område stor grad av 
”självstyre” och att disponera medel som är tilldelats, vilket gör att motionen inte är 
befogad. Motionen skall därför avslås 


