Motion till Svenska jujutsu federationens årsmöte mars 2021
En oberoende utredning av VM 2018 i Malmö
När Sverige stod som värd för VM i jujutsu 2018 var det mycket som inte blev som det var
tänkt.
Visst hade det svenska landslaget oehörda framgångar. Men alla medaljer döljer inte det
faktum att arrangemanget inte levde upp till det internationella förbundet (JJIF) förväntningar.
Det blev en hel del gnäll som till sist slutade med en straffbot till SvJJF på drygt 17.000 euro.
Efter förhandlingar så slutade notan på strax under 100.000SEK. Bra kan man tycka men är
det verkligen vi medlemmar som ska betala.
Enligt vad man kan läsa sig till i protokollen så utsågs Michael Kuntz till projektledare och
VM ansvarig. Senare kan man se att föreningen Combat Camp är arrangörsförening. Dessa
parter för stöd från både SvJJF och SBKF med 100.000 var. Alla intäkter under VM gick till
Combat Camp vilket rör sig om stora summor pengar. Men ingen vet hur mycket!!!
Självklart är det en stor apparat att arrangera ett Världsmästerskap med många avtal, utgifter,
omkostnader osv. Men vi vet inget om det heller!!!
Det vi vet är att SvJJF fick betala notan så JJIF skulle bli nöjda och inte Combat Camp.
Emil Gustavsson som var ekonomiansvarig för VM och företräder arrangörsföreningen säger
att pengarna är slut. Men vi vet inte!!!! Det har inte kommit någon som helst redovisning om
hur ekonomin hanterats. Det finns ingen bokföring, inga kontoutdrag eller verifikat
redovisade.
Föreningen Combat Camp har använts av Emil Gustavsson och Jonas Elving för att ta in
betalningar för domarutbildningar som gjorts i SvJJF namn. Någon redovisning finns inte där
heller. Det har inte anmälts som inkomst till SvJJF. Inkomster från Domarrådet har varit 0kr
fram till senaste årsmötet som då bestämde att detta inte var ok. Det här har pågått i många år.
Några avtal som reglerar ansvaret för VM mellan Michael Kuntz, Emil Gustavsson, Combat
Camp och Svenska jujutsufederationen finns inte. I allafall inget skriftligt.
Så här får det inte gå till.
Det finns en hel del annat som också behöver synas. Så en oberoende utredning av personer
utan koppling till berörda parter samt SBKF revisorer behöver titta på detta.
Motion:
att det tillsätts en oberoende utredning om allt som rör JUJUTSU VM 2018.
Motionär
Westfight IF Kenny Friman

