Protokoll Årsmöte Svenska Jujutsufederationen
Datum och tid: 2021-03-20 10.00-14.00 digitalt via Easymeet Online
§ 1. Mötets öppnande
Förbundsordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Isabelle
lämnade över till Leif Sunje att leda årsmötet fram till punkten om val av mötesordförande.
§ 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmöte
Röstlängden fastställdes till 14 föreningar med 23 röster, se bilaga.
§ 3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Kallelse gick ut 5 februari till föreningar med mejl samt annonserades på SB&Ks hemsida 5 februari.
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§ 4. Val av ordförande vid mötet
Till mötesordförande valdes Leif Sunje.
§ 5. Val av sekreterare vid mötet
Till mötessekreterare valdes Helga Une.
§ 6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll, samt val av
två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mike Wall och Peter Höglund.
§ 7. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
§ 8. Föredragande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs av förbundsordförande Isabelle Sarfati, se bilaga.
I verksamhetsberättelsen står det att många av styrelsens diskussioner har berört hur jujutsu ska bli
ett starkt varumärke och hur tävlingsverksamheten kan göras mer attraktiv. Fenix Budo och
Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall bad om ett förtydligande om hur detta skall
åstadkommas. Isabelle berättade att förbundets olika råd, tillsammans med nyckelpersoner inom
förbundet, har träffats, diskuterat och planerat aktiviteter såsom spridning av reklamfilmer. Karl
Dahlgren, förbundets Sportchef, lade till att en målhierarki för tävlingsverksamheten har tagits fram
av Sportrådet. Den redovisas under rubriken ”Sportrådet” i verksamhetsberättelsen. Mike var nöjd
med svaret.
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.
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§ 9. Föredragande av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen för 2020 föredrogs av förbundskassör Nico Christoforidis, se bilaga.
Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall bad om ett förtydligande om vad
som ingår i posterna Verksamhetskostnader och Personalkostnader. Nico förklarade att det inte ingår
några löner eller arvoden i Personalkostnader, utan endast resor, kost och logi. I posten
Verksamhetskostnader ligger kostnader för förbundets framtidssatsning så som inköp av utbildning,
matta och annat material. Mike var nöjd med svaret kring Verksamhetskostnader men tyckte att det
är missvisande att posten Personalkostnader inte är just personalkostnader.
Vidare ställde Mike en fråga om posten Skulder. Nico kunde inte berätta vad posten handlar om då
förbundet inte har några skulder som han känner till. Mike gav förbundsstyrelsen ett medskick att
man ska kunna veta vad alla posterna i förvaltningsberättelsen handlar om.
Förbundets Sportchef Karl Dahlgren ställde en fråga om det bidrag till arrangören av SM 2021 som
skulle utbetalas i förskott 2020, då han inte kunde se det i förvaltningsberättelsen. Nico svarade att
bidraget inte är utbetalat, men att det kan göras under 2021.
Inga yrkande inkom. Förvaltningsberättelsen fastställdes av årsmötet.
§ 10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen framlades av revisor Jan Olsson, se bilaga.
Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall ställde en fråga om hur revisorn
har uppfattat sitt uppdrag då han hade granskat förbundets räkenskaper. Jan berättade att han varit
dåligt informerat om rollen och att han inte visste att han inte var ansvaring för den ekonomiska
revisonen. Mike var nöjd med svaret och tackade för det noggranna arbetet.
Mötesordförande Leif Sunje konstaterade att revisionsberättelsen har blivit framlagd för årsmötet.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Svenska Jujutsufederationens styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§ 12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår årsmötet (propositioner)
Inga propositioner förelåg.
§ 13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
Se bilagor.
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Motion 2021:1 – Ett förbund även för föreningar utan tävlingsverksamheten
Motionen föredrogs av Peter Höglund från Shogun Jujitsu Halmstad IF.
Förbundsstyrelsens svar föredrogs av Isabelle Sarfati.
Fenix Budo och Kampsportsförening genom Mike Wall undrade om motionärerna har tänkt på vilken
effekt det kommer ha på förbundets tävlingsverksamhet om man allokerar 30 procent av förbundets
intäkter på det sätt motionen föreslår. Mike såg också utmaningar i att fördela dessa medel då
svensk jujutsu består av många stilar. Mike ställde sig frågande till hur de ekonomiska medlen skulle
fördelas rent praktisk och vilka stilar som skall företräda den kommitté som motionen beskriver.
Göteborgs Ju-jutsuklubb genom sitt ombud Dario Lopez-Kästen yrkade avslag av motionen och vad
han uppfattar som en kommitté som skall operera parallellt med styrelsen. Han föreslog istället att
förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp för detta viktiga arbete.
Johan Pettersson förklarade att den föreslagna kommitteen kan jämföres med förbundets sportsråd
eller domarråd och att den föreslagna kommitteen skall ligga under förbundsstyrelsen och inte
operera själv. Han tycker att riskerna som presenterades av ombuden var för stora.
Barkarby Jujutsu Klubb genom sitt ombud Christer Ekman, som också är en av de som utövar koryu
jujutsu, föreslog stämman att bifalla motionen.
Mike Wall menade att förbundsstyrelsen redan har uppdraget att företräda all jujutsu i Sverige och
att det inte behövs en extra kommitté. Han yrkade avslag på motionen men ville att den nya
styrelsen skulle utreda frågan vidare.
Omröstning utföll enligt nedan:
Bifall av motionen enligt förbundsstyrelsens förslag
Avslag samt hänskjutande av frågan till förbundsstyrelsen

2 röster
21 röster

Årsmötet avslog därmed motionen.
Motion 2021:2 – En oberoende utredning av VM 2018 i Malmö
Motionen föredrogs av motionsställaren Kenny Friman.
Förbundsstyrelsens svar föredrogs av Isabelle Sarfati. Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.
Fenix Budo och Kampsportsförening genom Mike Wall menade att nuvarande ordförande och
styrelse inte har varit försumliga, men att det är uppseendeväckande om det saknas bokföring och
ekonomiska underlag. Han ställde frågan om förbundsstyrelsen anser att det kan finnas en juridisk
väg fram till bättre insyn. Även om det skulle kosta mer än vad förbundet eventuellt skulle kunna få
tillbaka så handlar det inte bara om pengar. En oberoende utredningen kan vara bra för framtiden.
Han ställde också en direkt fråga om vad VM 2018 i Malmö kostade förbundet.
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Johan Petterson från förbundsstyrelsen har ingått i den arbetsgrupp som har undersökt frågan och
berättade att den ursprungliga summan på 160 000 kr som det internationella förbundet krävt av
Svenska Jujutsufederationen efter arrangemanget har förhandlats ned till 80 000 kr, en summa som
ingår i 2020 års bokslut. Arbetsgruppens slutsats är att det inte är möjligt att driva in pengar från
arrangören Combat Camp.
Nico Christoforidis förtydligade att det inte rör sig om böter utan startavgift för landslaget och
kostnader för dopingtester, alltså kostnader som man alltid har vid ett VM. Vidare att VM i Malmö
2018 kostade förbundet 50 000 kr 2017, 50 000 kr 2018 och att SB&K gav 85 000 i bidrag för
genomförandet.
Mike förtydligade att han inte ifrågasätter den sittande styrelsen men att han finner det
problematisk att det finns olika åsikter om det kan krävas pengar från Combat Camp eller inte. Han
yrkande på bifall för motionen och att den pågående förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en
oberoende utredning för att återställa förtroende för Svenska Jujutsufederationen. Det maximala
beloppet det får kosta anser han bör vara 30 000 kr.
Barkarby Jujutsu Klubb genom sitt ombud Christer Ekman yrkande på avslag då styrelsen har gett ett
rimligt svar och att en kvalificerad utredning kommer belasta federationen med en orimlig kostnad.
Westfight IF genom sitt om bud Kenny Friman sa att det är viktigt att se helheten vid genomförande
av ett VM och att det ekonomiska är av stor vikt. Han påminde om att förbundsstyrelsen inte skickat
ut den ekonomiska översikten så som det bestämdes vid förra årsmöte.
Christer Ekman poängterade att den styrelsen som var ansvarig för VM i 2018 har fått ansvarsfrihet
och upprepade att han yrkar på avslag för motionen. Till detta svarade Mike Wall att all information
inte har funnits till hands när den ansvarsfriheten gavs. Vidare åsikten att det inte är förbundet som
har brustit men arrangören Combat Camp och de två personerna som motionen omtalar.
Leif Sunje ställde en direkt fråga om det i avtalet med Combat Camp fanns en motprestation att
föreningen skulle avlägga ekonomisk redovisning. Nico Christoforidis svarade att det fanns det inte.
Göteborgs Ju-jutsuklubb genom sitt ombud Dario Lopez-Kästen yrkade bifall för motionen med
motiveringen att det inte handlar om att ställa gamla styrelser till svars, utan att det handlar om att
federationen måste förstå vad som gick fel och vad som gick bra så att förtroendet för federationen
kan behållas och stärkas, samt att det skapas dokumentation med slutsatser att ta lärdom av inför
kommande evenemang.
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Omröstningen utföll enligt nedan:
Bifall av motionen
21 röster
Avslag
2 röster
Årsmötet biföll därmed motionen.
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Isabelle Sarfati, Ordförande i Svenska Jujutsufederationen, föredrog styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2021, se bilaga.
Fenix Budo och Kampsportsförening genom Mike Wall berömde förbundsstyrelsen. Han tyckte att
verksamhetsplanen är bra formulerad och har en tydlig inriktning.
Karl Dahlgren, i sin roll som Sportchef for Svenska Jujutsufederationen, bad om ett förtydligande om
arbetet med kommunikation med de olika råden som står på andra sidan i tredje stycket. Sportrådet
är väldig positiv till revision av organisationsföreskrifterna. Mikael Bengtsson från förbundsstyrelsen
förklarade att det ingår i verksamhetsplanen då det inte har fungerat optimalt och det behöver sörjas
för en bättre dialog. Karl var nöjd med svaret och ser fram emot att Sportrådet får hjälpa till med
detta arbete.
Förbundsstämman fastställde verksamhetsplanen för 2021.
§ 15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår,
utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till oförändrade 60 kr per medlem.
§ 16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Förbundsstämman fastställde att inga extra avgifter ska tas ut.
§ 17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden.
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden ska utgå.
§ 18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
Förbundsstyrelsens förslag föredrogs av Nico Christoforidis, kassör i Svenska Jujutsufederationen, se
bilaga.
Förbundsstämman fastställde budget för 2021.
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§ 19. I förekommande fall val av ordförande i förbundet för en period om ett år.
Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens ordförande, André Angantyr, se bilaga.
Till ordförande i förbundet valdes Dario Lopez-Kästen.
§ 20. I förekommande fall val av kassör i förbundet för en period om två år (val sker jämna år)
Nico Christoforidis valdes på två år vid förra förbundsstämman och har därmed ett år kvar på sin
mandatperiod.
§ 21. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en period om två år samt två suppleanter
för en period om ett år. Ena året väljs tre ledamöter (udda år) och det andra året två ledamöter
(det året kassör väljs)
Valberedningens förlag föredrogs av valberedningens ordförande, André Angantyr, se bilaga.
Anna-Lena Löf och Mikael Bengtsson valdes på två år vid förra förbundsstämman och har därmed ett
år kvar på sin mandatperiod.
Jonathan Dagnå, Henrik Wendel och Miranda Ros valdes som övriga ledamöter för en period om två
år.
§ 22. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter
skall vara lika fördelat mellan könen
Kenny Friman valdes till ordförande i valberedning.
Till övriga ledamöter valdes Lena Zenngard och Henrik Madsen.
§ 23. Val av två revisorer, varar en skall utses av SB&K förbundsstyrelse
Valberedningen föreslog André Angantyr till revisor. André Angantyr valdes till revisor.
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra revisor.
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§ 24. Mötets avslutande.
Tillträdande förbundsordförande Dario Lopez-Kästen tackade för förtroende och tackade avgående
förbundsordförande och styrelse. Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt
förklarade förbundsstämman avslutad.

_____________________
Mötesordförande
Leif Sunje

____________________
Mötessekreterare
Helga Une

______________________
Justerare
Mike Wall

_____________________
Justerare
Peter Höglund
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Röstlängd 2021 - Svenska Jujutsufederationen

Bilaga 1

Röstlängd fastställd på förbundsstämma 2021-03-20

Förening
Barkarby Jujutsu Klubb
Fenix Budo och Kampsportsförening
Göteborgs Ju-jutsuklubb
Hörby Kampsportsklubb
I3 Sportklubb
Idrottsklubben Studenterna i Umeå
Lomma Combat Jujutsu IF
Musubi Dojo Kampsportförening
Shogun Jujitsu Halmstad IF
Sollentuna Kampidrottsförening och träningscenter
Svedala Kampsportförening
Takenoko Budoklubb
Varbergs Kampsportsförening
Westfight IF
Antal föreningar: 14

SB&K
1217
1903
256
2539
956
1468
2513
1641
1576
590
1389
794
953
2466

Medl. Röster Distrikt
12
1
Stockholm/Gotland
139
2
Skåne
191
2
Väst
14
1
Skåne
137
2
Mellan
239
3
Övre norr
112
2
Skåne
174
2
Skåne
14
1
Väst
162
2
Stockholm/Gotland
2
1
Skåne
6
1
Väst
101
2
Väst
46
1
Väst
1349
23

Bilaga 2

Verksamhetsberättelse för 2020
Ordförandes summering av 2020
Ett nytt år har gått och det är dags att summera året som har varit. År 2020 blev ett år vi hade
inte kunnat föreställa oss skulle bli som det blev. Ett år som helt och hållet styrts av ett virus,
Covid-19. Förutsättningarna för vår träning påverkades av restriktionerna vilket ledde till
obefintlig tävlings- och lägerverksamhet under året. För att bromsa pandemin togs beslutet att
ställa in de nationella och internationella mästerskapen SM, EM och VM och World Games
sköts upp till 2022. Klubbar har fått dra ner på sin verksamhet, utomhusträning erbjöds och
den digitala världen gjorde sitt intåg.
Ett försenat årsmöte kunde genomföras digitalt i juni som blev det längsta mötet jag har på
alla mina 20 år deltagit i.
SvJJF:s styrelse har under året haft digitala möten varje månad, en fysisk träff under
sommaren i Värnamo och en digital konferens under hösten. Den huvudsakliga frågan som
har berörts under året är hur vi bäst organiserar oss och hur vi kan driva en framgångsrik
tävlingsverksamhet.
Många av styrelsens diskussioner har berört hur jujutsu ska bli ett starkt varumärke och hur vi
kan göra tävlingsverksamheten mer attraktiv.
Vår ekonomi är knaper i jämförelse med andra idrotter inom RF, kostnader kan lätt sticka
iväg och det är en utmaning att få ekonomin att räcka till. I år har vi inte haft så mycket
kostnader p.g.a. uteblivna aktiviteter och vi har investerat i en ny matta som finns för utlåning
till klubbarna.
SportRådet initierade en fysisk träff på Bosön kring vår tävlingsverksamhet där styrelsen,
domarRådet och landslagsledningen var inbjudna. Det blev en viktig träff för jujutsu och min
förhoppning är att vi kan fortsätta med träffarna för att sträva mot samma mål och föra dialog
med varandra med de olika delarna som finns inom tävling.
Som invald internationell representant för Sverige har jag deltagit på samtliga möten, vilka
har skett digitalt. Mötena har främst berört hur vi bäst kan hantera tävlingarna om läget kring
covid-19 fortsätter. JJIF:s internationella session i december genomfördes digitalt där alla
kontinenterna var representerade med drygt 30-tal röstberättigade.
Läget idag är att vi inte riktigt vet vilka konsekvenser pandemin kommer att ha på vår idrott
och när vi kan helt återgå till vanlig träning och tävling. Min förhoppning är att vi kan behålla
våra medlemmar efter pandemins effekter.

www.jujutsu.se

Det jag vill särskilt lyfta fram som ordförande är att vår verksamhet huvudsakligen styrs
ideellt. För att hålla verksamheten igång krävs engagemang, tid och en viss passion för
jujutsun. Jag vill därmed ge en eloge till alla de positiva krafterna som vi har och som gör det
möjligt med vår verksamhet till barn, unga och vuxna. Vi vill sträva framåt och behöver alla
de ideella krafterna och ett engagemang för att göra det möjligt.
Låt oss nu blicka framåt mot 2021 med hopp om att kunna återgå till att kunna träna
tillsammans igen utan restriktioner och fortsätta med det goda arbetet vi gör tillsammans för
att utveckla vår idrott!
Isabelle Sarfati
Ordförande

Organisation
Federationens årsmöte hölls digitalt pga pandemin 31 maj 2020.
Styrelsen har bestått av Isabelle Sarfati (ordförande), Johan Pettersson (sekreterare),
Nico Christoforidis (kassör), Cicci Nyström (vice ordförande), Jonatan Dagnå (ledamot),
Mikael Bengtsson (ledamot), Anna-Lena Löf (ledamot), Henrik Wendel (suppleant) och
Berit Hornwall (suppleant).
Styrelsen har genomfört 12 möten varav ett fysiskt tvådagarsmöte i juli i Värnamo.
Under året har arbetet bedrivits i ett antal råd/grupper nämligen: Landslaget, Sportrådet,
Domarrådet, Föreningsrådet, Ungdomsrådet och Utbildningsrådet. Ansvariga har utsetts för
följande område: Parajujutsu, Kommunikation och Internationell verksamhet.

Landslaget
Landslagscoacher för junior och senior i Fighting och Ne-Waza: Fredrik Widgren och Joakim
Vistam.
Para Ju-Jutsu: Roger Berger och Duo: Isabelle Sarfati.
Året för landslaget startade med Combat Camp i Eslöv 3-5 januari där sparring med flera av
Europas landslag skedde för 7:e året i rad. Rob Haans ledde lägret med flera instruktörer från
Europa och vår tidigare landslagsstjärna Linda Lindström.
Vid årets första internationella tävling i Hamburg deltog både seniorer och juniorer från flera
olika klubbar runt i landet. Landslagets fighters presterade bra och fick prova på att möta
motstånd i världseliten. Glädjande var att fler unga atleter presenterade sig Internationellt och
att de kom från flera klubbar i landet. Fina presentationer från representanter från b.la
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Göteborg, Stockholm och Värnamo. Flera av deltagarna ser ut att kunna få representera
landslaget under nästa år.
Under resterande år så har tyvärr tävlingarna varit inställda p.g.a. Covid-19 så årets fokus har
varit att hålla igång atleterna ändå och att hitta motivationen. Vi har under året arbetat med
online utbildning där vi anlitat Rob Haans att via Zoom ha möten med landslaget. Där har vi
gått igenom filmade sekvenser från atleternas träning och på så sätt kunna arbeta med
tekniken. Vi har arbetat med svagheter och styrkor samt strategi. Lärdom har varit att det är
ett mycket bra sätt att kunna följa fler atleter över landet och kunna ge feedback. Vi kommer
att utveckla tekniken hur vi ska använda det för att förbättra träning och kontakt för
landslaget.
I augusti så kunde vi ha ett läger i Nacka där Fredrik Widgren höll i träningen. Eftersom läget
med Covid-19 fortfarande var ovisst så kunde många som behövde resa inte komma
dit. Lägret var ändå en bra samling för de som var med och det känns att vi saknar att träffas.
Joakim Vistam har under året varit på utbildning/planering på Bosön i SB & K regi
Landslagstöd X. Möte med Helena Hugosson som samordnare och flera landslagscoacher från
underförbunden. En satsning från SB & K som heter prioriterade idrottare. Innebärande för
jujutsun att fyra stycken atleter är med på gemensamma samlingar med de andra
underförbundens prioriterade idrottare. Där genomförs träning och tester. En del har skett på
hemmaplan och några tillfällen i mindre grupper.
Alla coacher i landslaget var med på Sportrådetsplaneringsmöte på Bosön med representanter
från Styrelse, sportråd, domarråd, utbildningsansvarig och landslag.
Under hösten så slutade Fredrik Widgren som coach i Landslaget p.g.a. av nytt arbete och
svårt att lägga den tiden som krävs för att hinna göra det som krävs.
Året har avslutats med träning i mindre grupper och där atleterna får ta ett stort ansvar på sin
hemmaklubb. En sista test på Bosön med SB & K den 27 dec gjordes med fina resultat.
Planering och arbete med nästa säsong är igång och vi siktar på att utveckla landslaget och har
VM i Abu Dhabi i nov 2021 som främsta mål. Förhoppningsvis så kommer tävlingarna igång
så vi hinner förbereda oss och ta ut ett bra lag i god tid innan.
För duons del har 2020 byggt på att försöka motivera och jobba med aspiranter till landslaget.
P.g.a läget med Covid-19 och de restriktionerna FHM infört har ett planerat läger i Göteborg
skjutits upp till 2021. Digital träning har erbjudits och Växjö jujutsuklubb har deltagit vid två
tillfällen innan stränga restriktioner återinfördes.
Paralandslaget deltog på Combat Camp i januari och har därefter fått ställa in sina planerade
aktiviteter under året. Ett samarbete med Österrike har påbörjats och kontakt med en klubb i
Norge har skett som visat intresse för verksamheten.
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Sportrådet
Sportrådet har bestått av följande representanter: Cicci Nyström (sportchef t.o.m. mars 2020)
Karl Dahlgren (sportchef fr.o.m. juni 2020), Mikael Sehlstedt, Sofia Billger, Henrik Wendel
och Jonatan Dagnå.
Tyvärr har inga svenska mästare kortats under året. Coronasituationen satte stopp för SMveckan i Luleå och vårt planerade SM. Även senare SM-planer 2020 och det SM som var
planerat till SM-veckan 2021 i Borås fick ställas in av samma anledning. För 2021 är planen
att arrangera SM i Herrljunga senare under året. En ansökan om att vara med på SM-veckan i
Piteå 2022 har skickats in.
Inför 2020 var planen att öka antalet tävlingar genom lokalt arbete i distrikten. Dessa planer
grusades dock av coronavirusets framfart. I juni månad tog Karl Dahlgren över som
ordförande för Sportrådet efter Cicci Nyström som haft uppdraget sedan 2017.
Under sommaren och hösten har utvecklingsarbete genomförts med fokus på att skapa
gemensamma mål för hela tävlingsverksamheten. Under en helg augusti samlades 14 personer
på Bosön för att diskturera tävlingsverksamheten och staka ut vägen framåt. Närvarande var
delar av Sportrådet, landslagsledningen, domarrådet och styrelsen. Arbetet fokuserades på
analys av nuläget och på att identifiera utvecklingsområden. Flera styrkor och möjligheter
identifierades bl.a. att vi har ett starkt landslag, många klubbar och ledare med hög kompetens
och en idrott som är publikvänlig. Ökat samarbete och ökad kommunikation internt var två
faktorer som ansågs centrala; de närvarande var eniga i att vi behöver förbättra oss inom dessa
områden. Vi identifierade små ekonomiska resurser och ledares tidsbrist som två
återkommande utmaningar både på förbunds- och klubbnivå. Ökad profesionalism var en av
lösningarna som diskuterades och som vi såg även skulle kunna underlätta för de ideellt
engagerade.
En målhierarki för tävlingsverksamheten har tagits fram av Sportrådet, Domarrådet,
landslagsledningen och styrelsen.
Syfte
Tävlingsverksamheten ska bidra till SvJJF genom att…
…erbjuda utövarna en utmaning utöver träningen.
…förena klubbar genom gemensam struktur.
…skapa kontaktyta gentemot omvärlden.
Vision
Svensk Jujutsu – Världens bästa
Huvudmål
• Vi ska få fler tränande, tävlande & klubbar
• Vi ska skapa evenemang och möten
• Vi ska utveckla ledare
• Vi ska ha ett starkt landslag
• Vi ska ha högklassiga profiltävlingar
• Vi ska kvalitetssäkra och utveckla vår tävlingsidrott
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Utifrån dessa mål kommer vi fortsätta vårt arbete för att förbättra tävlingsverksamheten. På
sportrådets agenda framöver finns bl.a. rekrytering till sportrådet och framtagande av en
arbetsgrupp för SM samt fortsatt arbete med utvecklingen av våra distrikt.
Karl Dahlgren
Sportchef, Svenska Jujutsufederationen

Domarrådet
Domarrådet har under 2020 bestått av:
Janet Smedberg (ordförande), Emil Gustafsson (ledamot), Niclas Sjöberg (ledamot) samt
Jonas Elfving (ledamot)
Domarrådet har under året haft 1 fysiskt möte och 2 digitala möten samt kontinuerlig kontakt
via telefon, epost och messenger.
Nationell verksamhet
Regler
Under året har vi uppdaterat vårt regelverk. Vi har även tillsammans med Sportrådet tagit
fram ett förslag till arrangörsreglemente.
Utbildning
Under året har vi haft 2 utbildningstillfällen för domare,
Newaza-licenskurs i Umeå, 1 godkänd deltagare.
C-licenskurs i Umeå, 2 godkända deltagare.
Övriga utbildningstillfällen och domarträffar har blivit inställda relaterat till smittorisk Covid19.
Vi har under året undersökt möjligheten till att digitalisera delar av våra utbildningar och i
december påbörjade vi arbetet med att ta fram ett förslag till sekretariatsutbildning
tillsammans med Kenny Friman.
Internationell verksamhet
De flesta internationella tävlingar har varit inställda under året relaterat till Covid-19, därmed
har Sverige inte haft några representanter från den svenska domarkåren.
JJIF har under den första delen av året uppdaterat det internationella regelverket där Sverige
varit aktivt delaktig i processen. Detta genom att vi lämnat och fått gehör för förändringar i
nämnda regelverk, vilket innebär att det internationella regelverket nu har närmat sig det
Svenska.
Domarrådet har under året varit representerade (Jonas Elfving) i den internationella
arbetsgruppen som tagit fram riktlinjer för digital tävling.
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JJIF har uppdaterat sina uttagningskriterier för domare till Grandslam turneringar som tex
Paris Open, Europeiska Mästerskapen samt Världsmästerskapen.
Janet Smedberg
Ordförande Domarrådet

Föreningsrådet
Föreningsrådet avvecklades i juni och ett Utbildningsråd tillsattes istället.
Följande föreningar beviljades medlemskap under året:
Stark IF
Falu Ju-jutsuklubb
Bromölla Jujutsuklubb
Hörby Kampsportsklubb
IF Torsås Budokan
Beslut har fattats om flera lägerbidrag, dessa har tyvärr inte kunnat genomföras pga av
pandemin.

Ungdomsrådet
Under året har vi planerat för att genomföra ett barnläger och erfarenhetsutbyte mellan
barninstruktörer. Vi hade planerat genomföra ett sådant under 2020, vilket inte var möjligt.

Utbildningsrådet
I juni inrättades ett utbildningsråd som ersätter Föreningsrådet och Ungdomsrådet. Styrelsen
har under hösten diskuterat möjligheten att erbjuda medlemsklubbar digitala utbildningar
inriktad både på träning och tävling.
Under det halvår som följt sedan årsmötet har federationen etablerat kontakter med SISU och
andra utbildningsorganisationer. En plan för vilka utbildningar som det finns mest behov för
håller på att tas fram.
Jonatan Dagnå
Ordförande Utbildningsrådet
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Parajujutsu
Verksamheten har under året varit som all övrig verksamhet begränsad. Ambitionen från
styrelsen är att genom vår ansvarige för parajujutsu Roger Berger erbjuda stöd till
medlemsklubbarna i hur de kan hålla träning för målgruppen.
Roger Berger
Ansvarig Parajujutsu

Kommunikation
Arbetet med att uppdatera och sprida nyheter på vår hemsida och sociala medier har pågått
fortlöpande.

Internationellt
Som invald nordisk representant inom JJIRC, jujutsu representative internationell Committee,
har Sverige genom Isabelle Sarfati deltagit på samtliga möten JJEU och JJIF har kallat till
under året. JJEU har under året haft fyra digitala träffar som huvudsakligen har berört hur vi
kan driva tävlingsverksamheten utifrån covid-19. Trots förhoppning om att kunna genomföra
tävlingar, blev resultatet att samtliga mästerskapen och internationella tävlingar ställdes in. En
öppen internationell duotävling anordnades digitalt.
JJIF genomförde årets session digitalt och det blev ett drygt 6 timmar långt möte med 32
röster från världens alla hörn. Den stora diskussionen under mötet var ett förslag JJIF hade
kring avgifter för att delta i mästerskapen VM, EM och godkända rankningsgivande tävlingar.
Andra punkter som berördes under mötet var bl.a. olika förslag på mindre ändringar i
tävlingsreglementet, året som gått, nya föreskrifter för Anti-Dopping, etc. Australien
godkändes även som ny medlem inom JJIF. Tävlingskalendariet för 2021 diskuterades och det
som blir möjligt framöver utifrån läget med covid-19.
JJIF hade ett extrainsatt möte veckan innan jul där vi diskuterade ett regelverk för digitala
möten samt digital votering. Efter en över tre timmar lång diskussion kunde rösta igenom det
nya regelverket som möjliggör digitala möten.
SvJJF har under året erhållit projektstöd från RF för kvinnliga representanter för
internationellt arbete. Det beviljade stödet på 35.000kr per år beviljades för 2020 och 2021.
Under året har en redogörelse skickats in som har godkänts av RF.
Projektets mål är att:
• få fler SF att ha en internationell strategi
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• Öka andelen kvinnor bland de svenska representanterna
• få fler SF att genomföra konkreta insatser kopplat till good governance.

www.jujutsu.se

Bilaga 3

Bokslut
för
Svenska Ju-Jutsufedrationen
802450-7835

År
2020

Svenska Ju-Jutsufedrationen
802450-7835

Bokslut för räkenskapsåret 2020
Resultaträkning

År 2020

År 2019

473,640
223,013
4,499
500

458,960
161,537
13,863
120

701,652

634,480

Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Summa kostnader

179,124
235,260
50,080
464,464

48,540
569,144
4,403
622,087

Verksamhetens överskott

237,188

12,393

-

-

237,188

12,393

-

-

Årets överskott

237,188

12,393

Årets överskott efter justering

237,188

12,393

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Överskott efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Svenska Ju-Jutsufedrationen
802450-7835

Balansräkning

20-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

4
174,868
174,872

10,000
124
-8,939
1,185

-192,820
113,449
237,188
157,817

-180,427
113,449
-12,393
-79,371

17,055
17,055

50
80,506
80,556

174,872

1,185

Eget kapital
Balanserade överskott
Ändamålsmedel
Årets överskott
Summa eget kapital

19-12-31

Obeskattade reserver
Skulder
Låneskulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

21-02-01

Ordförande

Svenska Ju Jutsu Federationen 2020-12-31
4
40
400
401
402
Summa
42
421
499
Summa
43
431
434
Summa
44
440
441
442
443
Summa
45
450
451
Summa
46
460
461
462
Summa
48
481
482
484
Summa
49
498
Summa
Summa

Ju-Jutsu
Administration
Styrelse och admin
Web/Info
Årsmöte
Administration budget: 50 000 kr
Internationell verksamhet
TK-möte internationell verksamhet
Internationellt stimulansarbete
Internationell verksamhet budget: 10 000 kr
Stiloberoende verksamhet
Ungdomssatsning/läger/medlems/bidrag
Framtidssatsning
Stiloberoende/Ungdomsrådet 50 000 kr+ 10 000kr
Landslaget
Centralt Landslaget
EM/VM/World Games (Landslagsstöd)
Landslagsläger
Internationell verksamhet för landslaget
Landslaget budget: 190 000 kr
Sportrådet
Centralt Sportrådet
Tävlingsarrangörs bidrag (SM veckan)
Sportrådet budget 50 000 kr
Domarrådet
Centralt Domarrådet
Internationell verksamhet för domarkåren
Utbildning
Domarrådet budget 50 000 kr
Tävlingskommittén SM/EM/VM
Domare Tävlingskommittén
SM Ju Jutsu
EM/VM
Tävlingskommittén
Övrigt
Hornwall
Övrigt
Ju-Jutsu summa budget: 470 000 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat

473 640

-43 329

500

474 140

-8 781
-11 178
-63 288

410 852

20 000
20 000

-20 000
-20 000

-20 000

-30 858
-157 528
-188 386

-188 386

203 013

-104 859
-12 811

203 013

-85 343
-203 013

0

-3 655
-10 000
-13 655

-13 655

-25 655
-12 900
-2 000
-40 555

-36 055

4 500
4 500

-16 072
-16 072

701 652

-544 970

156 682
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Revisionsberättelse
Till Svensk jujutsufederationens årsmöte 20 Maj 2021
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Svensk jujutsufederationen 2020.
Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets
resultat och ställning.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
planerat och genomfort revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund för mitt uttalanden nedan.
Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstyrker att
resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar, varför jag tillstyrker att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2020

……………………………………………
Jan Olsson, Vara 16 Mars 2021
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Motion till Svenska Jujutsufederationens årsmöte 2021
Ett förbund även för föreningar utan tävlingsverksamhet
Trots goda intentioner så känner flera föreningar att Svenska Jujutsufederationen inte är relevant
om man fokuserar på jujutsu som självförsvar, motion eller traditionell utövning.
Många föreningar är idag medlemmar i Svenska Jujutsufederationen enbart för att bli
bidragsberättigade till t ex LOK-stöd. Det finns idag ett antal jujutsuföreningar som är
medlemmar i andra alternativ. Och det finns ytterligare fler alternativ som jujutsuföreningar kan
välja.
Gissningsvis är det idag 80 % eller fler av Svenska Jujutsufederationens föreningar som inte är
aktiva inom tävlingsverksamheten. Trots detta läggs huvuddelen av Svenska Jujutsufederationens
fokus på tävlingsverksamheten.
Under 2019 gick ca 70 % av medlemsavgifterna till tävlingsverksamheten och endast ca 10 % till
”stiloberoende” verksamhet. 15 % ungefär användes till administration och internationell
verksamhet. En uppskattning är att närmare 90 % av tiden på förbundets styrelsemöte läggs på att
diskutera tävlingsverksamheten.
Vi föreslår Svenska Jujutsufederationens Årsmöte
att

en kommitté för att främja jujutsu som självförsvar, motion och traditionell
utövning tillsätts,

att

minst 30 % av de årliga medlemsavgifterna ställs till kommitténs förfogande och

att

en styrelse för kommittén bestående av minst tre person tillsätts med en bred
förankring bland de föreningar som inte fokuserar på tävlingsverksamhet.

Bromölla Jujutsuklubb
Budoföreningen Kristianstad Kampsportcenter
Båstad Budoklubb
Carlskrona Jiujitsu klubb Fuji
Furulunds Jujutsuklubb
Haruyama Aikijujutsu Budoklubb
Jiujitsuklubben Ronin
Knislinge Budoklubb
Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara
Laholms Jujutsuklubb
Markaryds Jujutsuklubb
Shogun Jujitsu Halmstad IF
Shogun Jujitsu Oskarström IF
Solna Jujutsuklubb
United Fighters IF Trelleborg

Genom Johan Pettersson, info@gakeryu.se, 070-496 73 63
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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
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Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen för Svenska Jujutsufederationen beslutas av styrelsen och
fastställs därefter av årsmötet och gäller för verksamhetsåret 2021.
Styrelsens viktigaste uppgift är att stödja återuppbyggande av federationen när
pandemin släpper sitt grepp och att förbereda det på alla sätt möjligt. Styrelsens mål
är att vara alla föreningar behjälpliga för att kunna utvecklas, oavsett stil och storlek.
Den nya styrelsen ska gå igenom våra olika policydokument samt våra
Organisationsföreskrifter. Våra olika Råd och ansvarsområden behöver
förtydligas. Arbetet kommer att genomföras i kommunikation med de olika
råden. Målet är att få en mer operativ styrelse som blir bättre på kommunikation,
planering och beslut.
Styrelsen kommer vilja satsa på följande områden och på bästa möjliga sätt skapa
förutsättningar för att nå de mål som råden sätter upp.

Medlemsutveckling
Ett av Federationens viktigaste mål är att samla Jujutsu-familjen under den svenska
idrottsrörelsen. Den nya styrelsen behöver ställa upp medlemsmål och utarbeta en
strategi för hur vi ska uppnå dem. Vi har under flera år minskat i medlemsantal och
den trenden måste brytas.

Kommunikation
Vi ska fortsätta förbättra och utveckla hemsidan, samt att fortsätta med att sprida
information via vår Facebooksida och utskick via e-post om arrangemang mm som
sker inom Jujutsu. Undersöka intresset av olika profilprodukter för Federationen som
till exempel den förbundsflagga som togs fram i slutet av 2019.

Utbildningsrådet
Utbildning har varit outvecklat i federationen. 2020 togs viktiga steg mot att utveckla
en övergripande utbildningsplattform för hela federationen. Den ska fungera för alla
funktioner inom vår idrott. Dels grundläggande träningslära och ledarskap för vår
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idrott oavsett stil eller form och dels för den sportsliga utvecklingen av coacher,
funktionärer och tävlingsaktiva. Till en början kommer det erbjudas digitala
föreläsningar och webbinarer. Utveckling sker i samarbete med RF / SISU, Bosön
och egna utbildare som Rob Haans m fl.

Internationellt
Den internationella verksamheten är huvudsakligen inriktad på tävlingsverksamhet.
Sedan 2019 har målet varit att vara mer aktiv på den internationella arenan och i
oktober 2019 valdes Isabelle Sarfati in som nordisk representant för JJIF
internationella kommitté s.k. JJRIC. År 2020 har SvJJF genom Isabelle Sarfati
beviljats ett tvåårigt projektstöd för internationellt utvecklingsarbete av RF under 2020
och 2021.
Målet med projektet är att:
• fler SF skall ha en internationell strategi
• öka andelen kvinnor bland de svenska representanterna
• fler SF skall genomföra konkreta insatser kopplat till good governance.
Under 2021 kommer arbetet inom ramen för projektet att fortsätta med den
internationella representationen på samtliga möten som JJEU och JJIF kallar till
digitalt eller fysiskt samt genom att delta på JJIF kongress i november 2021. En viktig
del i arbetet är att fortsätta förankra det internationella arbetet på nationell nivå
genom att kontinuerligt föra dialog med de olika råden och styrelsen.

Landslaget
Landslaget Jujutsu Fighting/Ne Waza
Med hänsyn taget till läget idag med Corona och förbud mot samlingar så har vi i
Landslaget redan påbörjat utbildning och träning via videomöte. Vi håller på att
förfina det hela och kommer att utveckla en plattform och arbetssätt för att lättare
kunna nå landslagsatleter samt blivande landslagsatleter.
Vi kommer också att påbörja ett samarbete med Danmarks jujutsulandslag för att
inspirera och öka motivationen.
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Vi tränar enligt devisen att det är ett gyllene tillfälle för de som gör rätt saker under en
annorlunda tid är de som kommer att ha ett försprång när tävlingarna sätter igång.
Behov:
1. Vi kommer att anordna minst fyra st läger under året med inriktning på både
junior och senior. Vi kommer att sprida ut det på fler orter i Sverige.
2. Vi vill utnyttja Bosöns möjligheter så mycket det går och lägga samlingar där
inför större tävlingar. Jag får återkomma med helg men någon gång i
november.
3. Vi planerar och tränar för att det kommer att bli tävlingar under 2021 där ett
VM i Abu Dahbi blir huvudmålet. Resten av tävlingarna får vi ta som det
kommer. German Open och andra tävlingar. Diskussion finns på Europanivå
att arrangera mer lokala nationstävlingar.
4. Ekonomisk hjälp för att åka runt till ett antal nyckelklubbar och hjälpa dem med
hur vi vill att de skall träna, tävla och agera för att få igång fler tävlande.
5. Ekonomisk hjälp för att kunna utföra ett seminarium för utvalda
klubbtränare/elittränare.
6. Inköp av utrustning för videoträningar. 2 st.
Budgetmässigt så kommer vi behöva den budget som fanns inför 2020, där det
mesta som vanligt går till resor/tävlingar/läger. Sedan får vi hantera den under året
med tanke på ev restriktioner för Covid-19.
Joakim Vistam/Rob Haans
Landslagscoacher Jujutsu Fighting/Ne Waza Senior/Junior.
Landslaget Duo
I tävlingsgrenen Duo kommer landslagscoachen under 2021 att fortsätta jobba med
aspiranter genom att stödja klubbar både digitalt och fysiskt. Målet är att motivera
utövare att tävla i Duo både nationellt och internationellt. Under 2021 är ambitionen
att kunna representera Sverige vid de internationella mästerskapen under
förutsättning att mästerskapen kan genomföras och inte stoppas av pandemin.
Isabelle Sarfati, Landslagscoach Duo
Landslaget Parajujutsu
Arbetet med parajujutsu kommer att fortsätta under året med både träning och läger.
Huvudmålet är att parajujutsu deltar med ett lag till VM i november.
Roger Berger, Landslagscoach Parajujutsu
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Sportrådet
Under 2021 planerar Sportrådet att fortsätta arbetet mot federationens huvudmål för
tävlingsverksamheten:
1. Vi ska få fler tränande, tävlande & klubbar
2. Vi ska skapa evenemang och möten
3. Vi ska utveckla ledare
4. Vi ska ha ett starkt landslag
5. Vi ska ha högklassiga profiltävlingar
6. Vi ska kvalitetssäkra och utveckla vår tävlingsidrott
För att närma oss dessa mål krävs det att våra verksamhetsdelar jobbar åt samma
håll. Fortsatt samarbete med landslagsledningen, domarrådet och styrelsen är
prioriterat och att föreningarna engagerar sig är helt centralt. Våra
distriktssamordnare finns behjälpliga för att stötta klubbarna med arrangemang och
samarbeten.
Arrangörsguiden, vårt skriftliga material för att hjälpa klubbar att arrangera tävlingar
är under utveckling. Klubbarnas frågor och synpunkter kommer ligga till grund för det
fortsatta arbetet.
SM 2021 planeras att genomföras i Herrljunga under hösten. Under året påbörjas
förberedelser för SM 2022 som planeras vara en del av SM-veckan i Piteå. Vi har
även planer på att starta en arbetsgrupp för att säkerställa SM:s utveckling över tid
samt att se över möjligheter att starta SM i klasserna junior och master.
Avseende kommunikationen för tävlingsverksamheten så är vi i behov av fler
engagerade för att åstadkomma större förbättringar. Vi kommer dock att ta fram en
enklare kommunikationsplan och rutin för att säkerställa att den viktigaste
informationen presenteras.
Vi är många som engagerar oss i tävlingsverksamheten och vi vill gärna bli fler.
Rekryteringar planeras. Sportrådet fortsätter löpande att bevaka tävlingsfrågor som
aktualiseras och välkomnar frågor och synpunkter.
Sportrådet: Karl Dahlgren (ordförande Sportrådet), Jonatan Dagnå, Cicci Nyström,
Sofia Billger, Henrik Wendel, Mikael Sehlstedt
Karl Dahlgren, ordförande Sportrådet

www.jujutsu.se

Domarrådet
Domarrådet 2021 består av:
Janet Smedberg (ordförande), Jonas Elfving, Emil Gustavsson och Niclas Sjöberg.
Under 2021 kommer domarrådet att fokusera vårt arbete på att implementera det
uppdaterade regelverket samt vidareutveckla våra nationella domare med ambitionen
att erbjuda domarträffar och flera kurser under året. Vi vill även vidareutveckla våra
utbildningar i Newaza och därmed våra domare med newazalicens.
Vidare kommer domarrådet att fortsätta arbetet med digitalisering.
Internationellt kommer domarrådet att fortsätta vårt arbete med att följa JJIF nya
uttagningsregler för domare till Grandslam turneringar, Europeiska Mästerskapen och
Världsmästerskapen. Vi kommer även att följa implementeringen av JJIF:s nya
regelverk.
Janet Smedberg, ordförande Domarrådet

Parajujutsu






Bibehålla och rekrytera para jujutsuutövare.
Arrangera ett paraläger i Kumla 2021.
Så snart möjlighet finns återuppta det internationella samarbetet med
Österrike och Norge.
Att deltaga på nationella och internationella tävlingar/läger där parautövare är
inkluderade.
Roger Berger och Jonatan Dagnå planerar att göra en informations video om
Para Jujutsu under 2021.

Roger Berger, Ansvarig Parajujutsu

www.jujutsu.se
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Svenska Ju Jutsu Federationen Budget 2021
400

Ju-Jutsu medlemsintäkter
Administration
Internationell verksamhet
Stiloberoende
Utbildningsrådet
Landslaget
Sportrådet
Domarrådet
Ju-Jutsu summa budget: 430 000 kr

Intäkter

Kostnader Riktade stöd

430 000

430 000

60 000
10 000
100 000
30 000
160 000
30 000
40 000
430 000

35 000

250 000

285 000
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Valberedningens förslag
Förslag till styrelse 2021:
Ordförande på 2 år: nyval Dario Lopez-Kätsen
Ledamot på 2 år. omval Jonathan Dagnå
Ledamot på 2 år: nyval Henrik Wendel
Ledamot på 2 år: nyval vakant
Suppleant på 1 år: nyval Johan Moe
Suppleant på 1 år: vakant
Revisor på 1 år: nyval André Angantyr
Sittande till 2022:
Ledamot, Nico Christoforidis
Ledamot, Anna-Lena Löf
Ledamot, Mikael Bengtsson
Valberedningen för Svenska Jujutsufederationen:
André Angantyr (ordförande), Sofia Billger och Kenny Friman
Valberedningen har varit oenig och Sofie Billger har reserverat sig mot delar av förslaget.
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E-mail invitation sent to helga@svenskaikido.se
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E-mail invitation sent to Mikewall@fenixkampsport.se
2021-03-31 20:49:29 CEST,
Clicked invitation link Mike Wall
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
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