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Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen 

Tid: 2017-08-28, kl. 20.30 – 21.30 

Plats: Skype. 

Närvarande: Dick Pettersson (vice ordförande), Nico Christoforidis (kassör),  

Johan Pettersson (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot), Hamid Fazeli (ledamot) och  

Jesper Kedjevåg (tjänstgörande suppleant). 

Förhinder: Tobias Back (ordförande), Cicci Nyström (ledamot) och  

Jens Högsander (suppleant). 

 

§ 131. Mötets öppnande. 

   

  Vice ordförande Dick Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 132. Godkännande av föredragningslista. 

   

  Styrelsens beslut 

  Föredragningslistan godkändes.  

 

§ 133. Tjänstgörande suppleanter. 

 

  Jesper Kedjevåg tjänstgör för Tobias Back.  

 

§ 134. Justering. 

 

  Styrelsens beslut 

  Isabelle Sarfati valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 135. Föregående protokoll, 2017-07-31. 

 

  Styrelsens beslut 

  Protokollet läggs till handlingarna. 
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§ 136. Skrivelser. 

 

  Inga inkomna skrivelser fanns att hantera. 

 

§ 137. Ekonomisk rapport. 

  

  Kassören redogjorde för den utskickade ekonomiska rapporten för perioden  

  fram till 2017-07-31. 

 

   Styrelsens beslut 

  Rapporten godkänns. 

 

§ 138. Sportrådet. 

 

  Cicci Nyström har skickat följande information: 

 

  Föreslås att Jonathan Askesjö blir ledamot i rådet.  

  Föreslår att styrelsen bifaller förslaget för strategisk plan (bilaga). Inga större  

  konstigheter eftersom vi har gått efter RFs strategi men med inriktning på vår  

  idrott. 

 

  Sportrådet kommer ha ett möte nu på onsdag. Då kommer en uppdelning ske  

  med olika ansvarsområden inom Sportrådet så som SM-ansvarig, Liga-ansvarig  

  osv. 

 

  Dessutom vill vi jobba vidare med en arbetsplan vi påbörjade på vårt fysiska  

  möte i juli. 

 

 

  Planerade JFL-tävlingar går enligt planen (JFL 3 i Nacka den 7/10 och JFL 4 i  

  Örnsköldsvik den 25/11. 

 

  Styrelsens beslut 
   Jonathan Askesjö väljs in i sportrådet. 

  Den strategiska planen fastställs.  

  Informationen i övrigt noteras. 
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§ 139. Domarrådet. 

 

  Dommarrådet har haft ett möte under sommaren. 

  Idag har det gått ut en inbjudan till 11 personer som erbjuds att gå B-kurs i   

  Nacka alt. Örnsköldsvik (JFL 3 alt JFL 4). 

  Det planeras även en A-kurs där ett par stycken kommer att få erbjudande att gå  

  kurs. Inga C-kurser är planerade under året. 

   

  En uppdatering av reglementet är snart klart. 

 

  Domarrådet kommer aktivt att arbeta för att höja våra domares kompetens. 

 

  Tydligare regler kommer att tas fram gällande domarlicensers giltighet och när  

  en licens blir inaktiv/aktiv. 

 

  Styrelsens beslut 
  Informationen noteras. 

 

§ 140. Landslaget. 

  

  German Open 30/9 – 1/10.  

 

  Landslaget kommer inte ta kostnader för deltagande i VM i Colombia, 24 – 26  

  november. 

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

   

§ 141. Föreningsrådet. 

 

a. Nya föreningar: 

 

Shintai Kempo Kalmar Förening, Lomma Taekwon Do Klubb  och Gladius 

MMA IF Jujutsu 

Styrelsens beslut 

SB&K rekommenderas att godkänna medlemsansökan från föreningarna. 
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§ 142. Ungdomsrådet. 

 

  Diskuterade innehållet i annonsen om ordförande till ungdomsrådet. 

 

  Styrelsens beslut 

  Annonsen läggs ut på webbsidan. 

 

§ 143. Konventet 21 oktober 2017. 

 

  Allt är planerat och klart. Viktigt att sprida informationen till alla föreningar.  

 

  Styrelsens beslut 

  Informationen noteras. 

 

§ 144. Hemsida/facebook. 

   

  Tobias Back informerar om den nya hemsidan. Tobias stämmer av med  

  leverantören. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

§ 145. Kampsportsfestival i december. 

 

  Inget nytt till detta möte. 

Styrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

§ 146. VM 2018. 

 

  Samarbete och diskussioner med Malmö stad. Arbetar med att ordna streaming. 

 

  Styrelsens beslut 

  Isabelle Sarfati bjuder in Michael Kuntz till nästa styrelsemöte. 
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§ 147. Övriga frågor. 

  

  Nico Christoforidis föreslår att en resa till German Open arrangeras av  

  Wernamo JJK. Sex platser fylls av dommarkåren. Kommer finnas 27 platser och  

  kosta 2900 kr inklusive hotell och resa. Kommer bli två övernattningar. 

 

  Styrelsens beslut 

  Bidrag beviljas med 5000 kr. 

 

§ 148. Nästa möte. 

 

  25/9, 22/10 (i samband med konventet) och 27/11.  

 

  Samtliga möten utom 22/10 är kl. 20.30 via Skype. 

 

 

§ 149. Mötets avslutande. 

 

  V Ordförande Dick Pettersson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Johan Pettersson Dick Pettersson Isabelle Sarfati 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 
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Introduktion 

I detta dokument beskrivs Svenska Jujutsufederationens strategiska plan för tävlingsverksamheten 2018-2021. 
Den har sin grund i Riksidrottsförbundets strategiska plan för svensk idrott 2018-2021. Svenska 
jujutsufederationen (SvJJF) är ett underförbund till specialidrottsförbundet Svenska Budo och 
kampsportsförbundet och benämns hädanefter förbundet. Med tävlingsverksamhet åsyftas i strategiska planen 
tävlingar och träning med tävlingsmoment. 

Strategisk plan för Riksidrottsförbundet 2018–2021 

Riksidrottsförbundets strategiska plan för 2018–2021 finns att läsa i sin helhet på www.rf.se. Nedan följer 
utdrag och summeringar från denna. 

Inledning 

Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Värdegrunden 
beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra idrotten. Visionen ger oss en gemensam bild av det vi 
vill uppnå. Tillsammans utgör de svensk idrotts gemensamma grund, en sorts fundament på vilka vi byggt den 
strategiska planen. 

Verksamhetsidé 

Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet. 

     

Idrottens värdegrund 

All verksamhet ska utgå ifrån: 
• Glädje och gemenskap 
• Demokrati och delaktighet 
• Allas rätt att vara med 
• Rent spel 

Vision 

Svensk idrott – världens bästa. 

Visionen handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En 
idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en 
idrott i världsklass. 

Svensk idrott vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras. Det bygger på 
en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i 
världsklass. 

 

http://www.rf.se/
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Gemensamma mål 

Målen mot 2025 innebär att svensk idrott ska arbeta för livslång idrott i förening för alla, oavsett bakgrund, 
ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska få plats. Alla ska kunna se idrottsföreningen som 
ett bra alternativ för träning och tävling samtidigt som svensk idrott utvecklar en framgångsrik elit. 

Utvecklingsresor 

Utvecklingsresorna utgörs av fem identifierade framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Dessa är: 
• Digitalisering 
• Samverkan 
• Kommunikation 
• Utbildning och bildning 
• Anläggningar och idrottsmiljöer 

 

Strategisk plan för tävlingsverksamheten inom svenska jujutsufederationen 

2018–2021. 

Inledning 

Verksamhetsidén tydliggör tävlingsverksamhetens gemensamma uppdrag och beskriver varför 
tävlingsverksamheten ska finnas till. Värdegrunden belyser de värden som ska styra och genomsyra 
tävlingsverksamheten.  Visionen målar upp den gemensamma bild vi vill uppnå. Våra huvudområden utgörs av 
delar som bedömts centrala för tävlingsverksamhetens utveckling. Tillsammans utgör dessa 
tävlingsverksamhetens gemensamma grund och utgör basen i vår strategisk plan. 

Verksamhetsidé 

Tävling är ett naturligt inslag i jujutsu, liksom i andra idrotter och lekar. Förbundets tävlingar baseras på 
internationella jujutsuförbundets (Ju-jitsu International Federation, JJIF) sanktionerade regelverk (Fighting, Duo 
och Newaza). Tävlingar ger möjlighet att under trygga former testa jujutsu-färdigheter mot andra samtidigt 
som viktiga förmågor som att ta sig an utmaningar och att hantera med- och motgångar får övas. 
Tävlingsverksamheten med alla dess aktörer bidrar även till gemenskap och kan stimulera till 
träningsmotivation och utveckling genom jujutsu livet ut. Tävling och träning med tävlingsmoment kan ske i alla 
åldrar och med varierande ambitionsnivåer. Vårt landslag och våra elitutövare är förebilder som kan inspirera 
barn, ungdomar och motionärer. Utifrån rådande nyhetsvärdering, f.f.a. inom rikstäckande media, ger 
tävlingsverksamheten förbundet unika möjligheter att konkurrera om mediutrymmet. 

Värdegrund 

Förbundets tävlingsverksamhet bygger på idrottsrörelsens gemensamma värdegrund.  

All verksamhet utgår ifrån: 
• Glädje och gemenskap 
• Demokrati och delaktighet 
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• Allas rätt att vara med 
• Rent spel 

Vision 

Tävlingsverksamheten är ett självklart inslag i de svenska jujutsuklubbarnas verksamhet och alla kan finna sin 
plats och bidra till denna. Alla jujutsukas kan förklara våra regelverk översiktligt och majoriteten har provat att 
tävla. Flera tävlingar arrangeras regionalt och på nationell nivå, antalet tävlande är stort och SM har hög status. 
Sverige har ett stort och konkurrenskraftigt landslag och är med och driver internationell jujutsus utveckling. 
Jujutsu ingår i det olympiska programmet. 

Tävlingsverksamhetens huvudområden 

1. Tävling och träning med tävlingsmoment för alla 
Det ska vara enkelt och tryggt att tävla för alla oavsett ålder, ambitionsnivå och geografisk placering. 
Tävlingar och andra evenemang håller hög kvalitet. Relevanta utbildningar arrangeras. 
 
 

2. Svenska mästerskap av högsta klass 
SM är vår högprofiltävling och är den tävling som håller högst kvalitet för såväl tävlande som publik 
och domare/arrangör. Tävlingen är ett återkommande tillfälle då förbundet och idrotten ges 
mediautrymme. 
 
 

3. Organisation / Styrning / Ekonomi 
Förbundet har en lärande organisation med tydliga beslutsvägar, mandat och uppgiftsfördelningar. 
Alla beslut som rör tävlingsverksamheten fattas av sportrådet i samråd med berörda instanser (ex. 
styrelse, domarråd, landslag, m.fl.). Strategier och planer utarbetas löpande med fokus på långsiktig 
hållbarhet. Rekrytering till vakanta uppdrag sker aktivt. Eventuell ekonomisk vinst från 
tävlingsverksamheten kan återinvesteras i denna för att möjliggöra utveckling och förbättringar. 
 
 

4. Utbildningsverksamhet med inriktning mot tävlingsverksamhet 
Förbundet tillhandahåller tävlingsrelaterade utbildningar för att förbättra träningskvaliteten i 
klubbarna (instruktörsutbildningar) och för att säkerställa kvalitet på organisationen runt 
tävlingsverksamheten (ex. domarutbildningar). 
 
 

5. Extern kommunikation och PR-arbete 
Extern kommunikation via web, sociala medier samt klassiska media är centrala verktyg för förbundets 
tävlingsverksamhet. 
 
 

6. Landslag (junior / senior / (och ev. veteran)) 
Syfte och mål med landslaget samt strategi för landslagsverksamheten i relation till övriga jujutsu-
Sverige behöver klargöras och kommuniceras. Förslagsvis av landslagsledning i samråd med 
Sportrådet. 
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Utvecklingsresor 

Samtliga huvudområden analyseras utifrån RF:s identifierade utvecklingsresor för att identifiera 
utvecklingsmöjligheter. 

Utvecklingsresor: 

• Digitalisering 

• Samverkan 

• Kommunikation 

• Utbildning och bildning 

• Anläggningar och idrottsmiljöer 

 

 


