Motion till Svenska jujutsufederationen årsmöte 22mars 2020
Hur federationens arbete bedrivs. Styrelsens uppgift är mycket mer än bara beslut.
Det har sedan federationen bildades varit en brist på information och underlag till fattade beslut i vår huvudstyrelse. Denna brist gör
det omöjligt för medlemmar att förstå varför vissa beslut tas. Eftersom detta pågått en längre tid (mer än 10år) så är det allt färre som
vet vad styrelsen gör och hur det påverkar dem. Det har blivit ointressant och det är få som ser någon nytta med styrelsens arbete. I
förlängningen har det blivit en demokratifråga. Då färre bryr sig om att närvara och göra sin röst hörd på organisationens högsta
beslutande organ årsmötet. För de som faktiskt kommer dit upplever att det finns en inre krets som redan bestämt hur det ska vara
och få alternativ till annan lösning finns.
Inför årsmötet 2019 fanns det ingen central verksamhetsberättelse. Orsaken för detta var att ordföranden hade lämnat styrelsen i
slutet av verksamhetsåret. Verksamhetsberättelserna de senaste åren har varit mycket klena och ofta fyllda med annat än historik
över det gångna årets verksamhet. Dessutom är det nästa bara verksamheten inom tävling som redovisas.
För en utomstående kan federationens verksamhet endast bestå av tävlings relaterad verksamhet. Faktum är att det den utgör 10%
och dessutom drastiskt minskande pga dålig styrning. Huvuddelen av medlemmarnas verksamhet berörs inte.
Årsmötet 2019 konstaterande att det saknades centrala delar i verksamhetsberättelsen och att det skulle justeras. Något sånt har inte
gjorts trots att den nuvarande styrelsen har i stort sett samma bemanning. Det är svårt att hitta någon systematisk dokumentation om
SJJF verksamhet över huvud taget. Det verkar inte finnas några rutiner att göra detta trots att det tydligt står i stadgarna att så ska
ske.
Beror detta på att styrelsen inte har nån kontakt med verksamheten hos sina medlemmar?
Om så är fallet.
Hur kan då man då fatta bra beslut i medlemmarnas intresse för att bygga en stark federation?
Verkställande av årsmötets beslut om verksamhetsmål.
Vid SJJF årsmöte i mars 2019 beslutades:
Ett av Federationens viktigaste mål är att samla Jujutsu-familjen under den svenska idrottsrörelsen. ● 10 000 medlemmar, ● 200
föreningar, år 2020

I styrelsens protokoll under verksamhetsåret 2019 nämns inte detta på något sätt.
Stadgarna säger:
9 § Uppgifter 9.1 Förbundsstyrelsen skall: 1. Verkställa årsmötets beslut. 2. Utgöra ett sammanhållande organ inom svensk Jujutsu.
Denna målsättning med flera har varit återkommande och föreslagna av styrelsen och genomdrivna beslut på årsmötet. Man kan
fråga sig syftet med detta om man sedan inte aktivt driver frågan. Resultatet är att man inte följer årsmötets vilja och därför ej kan
sägas arbeta för medlemmarnas vilja och beslut. Och på grund av det: Bör man då ge styrelsen ansvarsfrihet!
Detta är bara några punkter som tydligen styrelsen inte tycktes ha tid med trots årsmötets tydliga beslut om prioriteringar.
Motion:
Att styrelsen redovisar hur den arbetat med årsmötets beslut.
Att allt arbete som sker i federationsstyrelsen skall redovisas. När beslut tas skall underlag för hur besluten tillkommit.
Att en tydlig struktur för dokumentation av verksamhet finns inom federationen och att en mer utförlig verksamhetsberättelse
presenteras. Visst kan en mer bantad version finnas i SBKF sammanfattande verksamhetsbok och sedan en mer utförlig som klubbar
och medlemmar kan ladda ner från hemsidan.
Motionär
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