Motion till Svenska jujutsufederationen årsmöte 22mars 2020

Tillkomsten av 4.0-2 regelverk, odemokratiskt och inte enligt lagen.
Tävlingsverksamheten i jujutsu har sedan federationens bildandes 2009 stadigt tappat i aktivitet med undantag för uppstarten av JFL
2012-14. Då ökade aktiva inom tävling från ca 60 till drygt 300. Då genomfördes årligen 7 tävlingar med ett deltagarsnitt över 100
samt SM. Idag finns endast en tävling (Nordic Cup) som håller det snittet av de som genomförs.
När nya tävlingsregler (4.0) överraskande drevs igenom hösten 2016 så blottade det en spricka mellan de som tävlar och de som styr
med resultatet att flera föreningar slutade att skicka tävlande till ligan. Urvalet av tävlande till SM blev så lågt att samma deltagare
kunde ta både 2-3medaljer i samma SM.
Mars 2019 godkändes regelverket 4.2 på prov av Kampsportsdelegationen. Reglementet som gällde fram till dess var 3.2 som
godkändes 2007. Federationen har genom domarrådet godkänt att ett nytt regelverk tagits i bruk och genomdrivits oktober 2016 utan
att någon granskning och godkännande av detta. Så enligt kampsportslagen har regelverket 3.2 varit det som gällt fram till våren
2019 men den Svenska jujutsufederationen har tvingat sina medlemsföreningar och tävlingsaktiva att följa ett annat regelverk.
De som påpekat olämplighet i det nya regelverket genom skrivelser och samtal med förtroendevalda och representanter i de
tävlingsreglerande råden har bemöts med hot, förtal och utfrysning. Följden blir att man tappar tron om bättring och förlorar intresset
att engagera sig i verksamheten.
Följande är historiken för regelverket för Ju-jutsutävlingar:
Version 3.2 inlämnat till Kampsportsdelegationen 2007, godkänt för tävlingar
Version 4.0 presenterat okt 2016, använt på Nordic cup
Version 4.1 presenterat feb 2017
Version 4.2 presenterat feb 2019, inlämnat till Kampsportsdelegationen och godkänt på prov i 2 år mars 2019
Enligt Kampsportslagen har regelverk version 3.2 varit det enda regelverk som gällt för jujutsutävlingar fram till våren 2019, men
den Svenska Jujutsufederationen har tvingat sina medlemsföreningar och tävlingsaktiva att följa icke-godkända regelverk mellan
hösten 2016 och våren 2019, i strid med gällande lagstiftning och SB&Ks föreskrifter för tävlingar.
Federationen har således genom Domarrådet, godkänt att ett nytt regelverk tagits i bruk och genomdrivits oktober 2016, och återigen
i februari 2017, utan någon granskning eller uppföljning av att dessa varit godkända enligt Kampsportslagen.
De som, genom skrivelser och samtal med förtroendevalda och representanter i de tävlingsreglerande råden, påpekat olämpligheten i
det nya regelverken och i förfarandet kring hur de tagits fram, har bemöts med hot, förtal och utfrysning. Följden har blivit
fördjupade sprickor mellan Federationen och aktiva, och en omfattande förtroendekris - man tappar tron om bättring och förlorar
intresset att engagera sig i verksamheten.
Domarrådet har efter några år utan större framgång försökt sig på att föra en dialog med de aktiva och deras klubbar via sociala
medier, men skadan har då varit redan skedd - ingen tror att det har någon betydelse om de yttrar sig, och det finns och har funnits en
rädsla av att det kan innebära problem för egna aktiva eller den egna verksamheten om man yttrar sig fel.
Exempel på detta är t.ex. att tävlingar som genomförts under ledning av Domarrådet inte av Kampsportsdelegationen godkända
regler, reglerna men pga Domarrådets ställning har dessa trots det godkänns av Federationens ledning, medan annan verksamhet som
följt det av Kampsportsdelegationen godkända reglerna för tävling blir ifrågasatta och förtalade.
Motion:
Att en utredning görs hur federationen kunde låta tävlingsregler utvecklas och sättas in i verksamheten utan kontroll om lagar och
förordningar och dessutom att det kunde fortgå
i nästa 3 år utan åtgärd.
Att en ny organisation skapas för att hantera regler, förordningar, förtroende valda, utbildning osv. Införandet av en årlig
tävlingskongress där demokratiska beslut fattas som styr idrotten kommande säsong.
Att nya regler för idrotten tas fram av och med dem som är aktiva inom de olika disciplinerna. Tränare, coacher, tävlingsaktiva,
tävlingsarrangörer med stöd av domare och federationsledning.
Genom att lära sig reglerna skall man förstå idrotten.
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