Yttrande över motioner
Yttrande över Motion 1 - Val av ordförande
Styrelsen föreslår årsmötet
att
bifalla motionen
Yttrande över Motion 2 - Antal ledamöter och suppleanter
Styrelsen föreslår årsmötet
att
bifalla motionen
Yttrande över Motion 3 - Eget underförbund till RF
Vi delar motionärens syn på att Jujutsufederationen behöver en större budget samt att mer av
SB&K:s medel bör gå vidare till Underförbunden. Vi bör spetsa oss och driva den frågan
genom till exempel skarpa skrivelser eller motioner till SB&K.
Vi tror inte att driva frågan om att bli ett eget förbund under RF är en framkomlig väg. Det
ligger varken i RF:s eller SB&K:s intresse. Det vore samtidigt ytterligare splittrande för
svensk budo och kampsport.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
motionen anses besvarad
Yttrande över Motion 4 – SM
a, SvJJF avser att SM ska vara årets höjdpunkt.
Ett deltagande på SM-veckan höjer eventets status och ger de tävlande en mäktigare
tävlingsupplevelse jämfört med övriga svenska tävlingar. SVT:s TV-sändning ger oss också
en unik möjlighet att nå ut till en stor publik, något vi inte har lyckats med på annat sätt. Att
tävlingen ska hålla hög standard är något som SM-veckan bevakar och något som vi från
SvJJF:s håll arbetar för.
b, SvJJF har och anser även fortsättningsvis följa vårt reglemente som är godkänt av
Kampsportsdelegationen.
Gällande deltagande på SM 2019 för en person som var 15 år: Kravet om högre ålder för
deltagande var en specialregel införd för SM och inget som stod specificerat i
tävlingsreglementet. Efter förfrågan från ungdomen, ungdomens förälder och
landslagsledningen togs beslutet att ta bort denna specialregel. Det ansågs inte kunna
motiveras att ha en högre åldersgräns på SM, när 15-åringarna får tävla i samma tävlingsklass,
potentiellt mot samma motståndare på alla andra tävlingar.
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c, SvJJF har lämnat in en motion gällande SM-status för Newaza som kommer att behandlas
under SB&K:s årsmöte 20-03-21. Motionen föreslår att en framställan lämnas till RF om att
tävlingsgrenen Newaza ska erhålla SM status.
För att bli uttagen till SvJJF:s landslag och representera Sverige i JJIF:s mästerskapstävlingar
ska du vara medlem i en förening inom SvJJF. Det är JJIF som har rätten till att driva de stora
internationella mästerskapen.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
motionen anses besvarad
Yttrande över Motion 5 - Hantering av jujutsuns tävlingsverksamhet
a, SportR gjorde redan 2019 en plan för omorganisation för tävlingarna under 2020.
Indelning av fyra regioner samt regionansvariga har utsetts. I och med detta anser vi att denna
del av motionen har uppfyllts.
b, Vi ser det som ett utmärkt förslag till en årlig konferens. Datum samt plats kan tas upp till
diskussion.
c, Vi har idag redan ett system där domare kan utvecklas i sin egen takt och rankas efter
prestation. Systemet administreras av domarrådet där flera av federationens mest erfarna och
internationellt högst rankade domare driver dessa frågor. Målsättningen från Domarrådet är
att varje förening skall kunna arrangera en klubbtävling där 4.2 blev ett stort kliv framåt.
Målsättningen sedan införandet av 4.2 har varit och är att alla regioner skall vara
självförsörjande vilket vi idag ser som ett viktigare mål för att öka den regionala
tävlingsverksamheten än vilka föreningar domarna kommer ifrån.
d, Ersättningen för domare på Förbundsarrangemang så som SM samt nationella tävlingar
arrangerade av föreningar har idag en fastställd ersättningsnivå (700kr för nationell tävling).
För klubb (0kr) och regionstävling (500kr) finns enbart en rekommendation där det står
arrangörer och domare fritt att komma överens om lämplig ersättningsnivå.
Jujutsu domare har i dag en av de lägre arvodena inom idrottsrörelsen. Räknat till antal
engagerade dagar med restid, krav på utbildning, fortbildning m.m. Ersättningen gör också att
domaren utöver tagna semesterdagar och förlorad fritid inte behöver betala för att vara
domare på våra tävlingar.
Till skillnad från de tävlande belönas domares insatser inte med medaljer eller andra
utmärkelser än via denna ’ersättning. Domare fyller en enormt viktig roll under en tävling och
att ta bort ersättningen skulle dels sända fel signaler om domarnas vikt under tävling men
även försvåra rekryteringen av nödvändiga domare för tävlingarnas genomförande.
Ökad tävlingsverksamhet kommer inte att ske genom att marginalisera domarkåren utan
genom utökad regional verksamhet vilket är en satsning i fokus inom både Domarrådet och
Sportrådet.
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Styrelsen föreslår årsmötet
att
motionen anses besvarad
Yttrande över Motion 6 - Hur federationens arbete bedrivs
Svenska Jujutsufederationen är en liten organisation med en mycket begränsad budget. SvJJF
har inte någon anställd. Alla i styrelsen arbetar utan någon ersättning. Vi tycker
verksamhetsberättelsen på ett bra sätt beskriver förbundets verksamhet. Vi har svårt att se
nyttan av att bygga upp onödiga och omfattande administrativa rutiner. Den löpande
verksamheten presenteras på förbundets webbsida och där har bland annat förbundets
föreningar ett ansvar att skicka in material som kan läggas upp.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen
Yttrande över Motion 7 - Krav på personer med uppdrag
Vi ser ingen vinst med att hitta på särskilda regler för Jujutsufederationen. Det är bättre att
följa befintliga regler och de regler som RF och SB&K arbetar fram.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen
Yttrande över Motion 8 - Tillkomsten av 4.2 regelverket
Motionären yrkar för att en utredning görs över tillkomsten av tidigare regelverk vilket omfattar
närmare 10 års arbete inom SvJJF. Styrelsen yrkar avslag mot bakgrunden av att tillkomsten av
nuvarande regelverk har beviljats tillstånd.
Arbetet av framtagandet av regelverk 4.2 har involverat de grupper motionären lyfter fram i sin motion
och samtliga medlemmar inom SvJJF har getts möjlighet att inkomna med synpunkter innan beslut
fattats av styrelsen. De ändringar som skett i regelverk 3.2 till 4.1 omfattas ej av kamsportsLagen.
Ändringarna berörde tillkomsten av newaza och ändringar i barn och ungdoms regler.
Styrelsen är positiv till införandet av en årlig tävlingskongress men beslutsprocessen gällande nya
tävlingsregler bör även fortsättningsvis ligga kvar hos SvJJF:s styrelse.
Den demokratiska processen sker genom det årliga årsmötet där styrelsen väljs av
medlemsföreningarna.

Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen
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