Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen för Svenska Jujutsufederationen beslutas av styrelsen och fastställs
därefter av årsmötet och gäller för verksamhetsåret 2019.
Styrelsen kommer vilja satsa på följande områden och på bästa möjliga sätt skapa
förutsättningar för att nå de mål som råden sätter upp. Styrelsens mål är även att vara alla
föreningar behjälpliga för att kunna utvecklas, oavsett stil och storlek.
Medlemsutveckling
Ett av Federationens viktigaste mål är att samla Jujutsu-familjen under den svenska
idrottsrörelsen.
● 10 000 medlemmar, år 2020
● 200 föreningar, år 2020
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.
Föreningsrådet
Fortsätta satsningen med stiloberoende verksamhet och hitta återkommande arrangemang där
federationen är medarrangör. Här ser vi att Föreningsrådet har en viktig roll. Bland annat att
se till att Federations aktiviteter inte krockar i kalendariet.
Fortsätta att stödja det internationella lägret Combat Camp, inklusive den internationella
domarutbildningen. Fortsätta med arrangera läger till minne till Björn Hornwall.
En annan viktig uppgift är att styrelsen hjälper föreningarna med att ta fram olika
styrdokument och policys. Detta tillsammans med RF och SB&K.
Ungdomsrådet
Vi kommer planera in barn- och ungdomsläger under kommande år som ska kombineras med
erfarenhetsutbyte mellan barn- och ungdomsinstruktörer. Detta ska ske i samarbete med
SB&K:s distrikt och med en eller flera lokala föreningar.
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Internationellt
Styrelsen har som mål att närvara på de kongresser som hålls av JJEU och JJIF.
Landslaget
Under 2019 kommer landslagsledningen att prioritera uppbyggnaden och utvecklingen av
juniorlaget. Efter Hemma VM kommer en stor del av nuvarande senior laget att slutar med sin
karriär och Team Sweden Jujutsu går igenom ett generationsskifte.
Även i stilen DUO ha stora problem med återväxt och coachen Isabelle Safarti ha uppdraget
att bygga upp denne gren i laget.
Just nu ha hela laget (juniorer som seniorer) stora framgångar, detta beroende på nya
träningsmetoder men även pga samlade läger, framförallt de internationella läger vi deltar på.
Under 2019 kommer vi försöka att satsar ännu mer på sådana läger.
Vid de nationella läger kommer det att inbjudas aktiva som är inte med i landslaget men som
ville ta sig ditt, framförallt på junior sidan.
Landslagsledningen fortsätter att söka sponsorer och kommer även fördjupa kontakten med
medier.
Michael Kuntz
Förbundskapten
Sportrådet
Sportrådet kommer under 2019 arrangera ett öppet SM.
Samtals förs med att få vara med i SM-veckan 2020. Efter SM 2019 görs en utvärdering
gällande vilket SM-koncept som passar oss bäst.
Sportrådet kommer att fortsätta utveckla och förbättra SJJL (Svenska Jujutsuligan)
Fortsätta implementeringen av den nya tävlingsstrukturen till våra föreningar.
Arbeta vidare med våra arbetsgrupper inom SM, SJJL och övergripande
tävlingsverksamheten.
Cicci Nyström
Sportchef
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Domarrådet
Domarrådet 2019 består av: Janet Smedberg (ordförande), Jonas Elfving, Emil Gustavsson
och Niclas Sjöberg.
Under 2019 kommer domarrådet arbeta med att implementera och verkställa den nya
tävlingsstrukturen och utbildningsplanen för nationella domare. I samband med detta vill vi
även nå ut och öka användandet av domarrådets gemensamma mailadress
(domarradet@gmail.com) samt att skapa en ny domardatabas.
Vi kommer att fokusera mycket av vårt arbete på att stärka regionerna med erbjudanden om
utbildning och stöttning (framförallt kring stor Stockholm och den västra regionen) för att
stimulera och möjliggöra tävlingar på regional nivå.
Internationellt kommer vi att fortsätta vårt arbete med att på bred front skicka våra
internationella domare till mästerskap och de större grandslam turneringarna för att hålla oss
uppdaterade om utvecklingen inom den internationella tävlingsverksamheten samt att bredda
och höja kompetensen hos våra domare.
Janet Smedberg
Ordförande Domarrådet
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