
Motion till Svenska Jujutsu Federationens årsmöte 2020-03-21 

Eget underförbund till RF  

Bakgrund:  

Svenska budo och kampsportsförbundet (SB&K) där Svenska Jujutusfederationen (SvJJF) är medlem, bildades 

under filosofin att flera små förbund är starkare tillsammans. En gemensam paraplyorganisation som kan 

verka för allas nytta och existensberättigande och som är tillräckligt stark för att påverka idrottspolitiskt vikta 

beslut och gemensamt dela på kostsamma resurser. 

Svenska budo och kampsportsförbundet har dock ej utvecklats i riktningen för allas nytta där främst 

populärism och lobbyism ständigt påvisas samt att fördelningen av ekonomi och resurser är idag obefintlig. I 

alla samarbeten måste nyttan ställas i relation till kostnaden. 

Dagens fördelning där underförbundens verksamhet enbart finansieras av medlemsavgifter är ej hållbart för 

ett förbund som förväntas bedriva verksamhet. Samtidigt måste vi ställa frågan vilken nytta vi inom SvJJF får 

av de 7 000 000 kr som SB&K varje år lägger på administration och projekt. Det läggs alltså ca 10 gånger mer 

på administration inom SB&K än totala verksamheten inom SvJJF. Beräknat till antal medlemmar där 1 av 5 

medlemmar är anslutna till SvJJF bör 1 av 5kr som läggs på administration (1 400 000kr) vara direkt relaterad 

till SvJJF och vår verksamhet. 

Skall SvJJF bli eget underförbund till RF eller tillstöre del ansvara för sin egen organisation behöver SvJJF en 

tydligare organisationsplan samt en markant ökad nivå av professionalism. Detta måste omgående ställas i 

centrum för hela förbundet och dess verksamhet. SvJJF är ett idrottsförbund med stor potential och högt 

värde, men om vi vill fortsätta vara det måste förbundet utvecklas till något mer än vad vi är idag. 

Förslag: 

SvJJF bör ställa sig främst med att kräva en mer transparent resursfördelning av SB&K samtliga resurser där 

minst 60% bör öronmärkas för underförbunden och dess verksamhet. 

SvJJF bör under 2020 arbeta för en uppdatering av SvJJF’s organisationsplan så den bättre reflekterar dagens 

verksamhet men med ett tydligare uppdrag för styrelsens sammansättning och ansvar. Planen bör även ta 

höjd för en framtida verksamhet som eget underförbund till RF. 

SvJJF bör undersöka möjligheten om att bilda egen underförbund till RF och inför stämman 2021 presentera 

ett vad som krävs och vad vi kan förvänta oss av ett sådant steg. 

SvJJF bör om SB&K ej tillmötesgår kraven från SvJJF om öronmärkta resurser senast under SB&K’s stämma 

2022 ansöka om att få bilda eget underförbund till RF. 

Motionsställaren föreslår att: 

1. Motionen fastställs i sin helhet och att Styrelsen uppdrags att agera i enlighet med samtliga 

ovanståendeförslag med målsättningen att snarast möjligast kunna bli eget underförbund till RF. 

2. Motionen fastställs i sin helhet och att styrelsen uppdrags att agera i enlighet med samtliga 

ovanståendeförslag ifall SB&K ej är medgörliga påbörja grundarbetet med en framtida utgång ur SB&K för att 

i framtiden bli eget underförbund till RF. 
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