Protokoll förbundsstämma Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Tisdag 16 mars 2021 kl.19.00-21.00, digitalt via Easymeet Online

1. Mötets öppnande
Förbundsordförande Margareta Myhr hälsade alla välkomna och förklarade
förbundsstämman öppnad. Margareta lämnade över till Leif Sunje att leda stämman
fram till punkten om val av mötesordförande.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes först till 7 föreningar med 9 röster.
Fenix Budo & Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall bad stämman om
rösträtt. Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening genom sitt ombud Pilo Stylin
yrkade bifall till att ge dem rösträtt, men förtydligade att det enbart gällde föreningar
som betalat sin avgift i tid. Inga motyrkande inkom.
Röstlängden uppdaterades därmed och fastställdes till 8 föreningar med 11 röster, se
bilaga.
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelse gick ut 5 februari till föreningarna med mejl samt annonserades på SB&Ks
hemsida 5 februari. Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall
yrkade bifall.
Ordförande i valberedning, Omid Azad gav ett medskick till förbundsstyrelsen att i
god tid publicera information om årsmötet på förbundets hemsida. I år publicerades
det precis inom gränsen på 14 dagar. Abbas Reyhanian från förbundsstyrelsen
svarade och gav medhåll, samt menade att det råder konsensus om att förbundet
skall arbeta mer proaktivt med att informera kring årsmötet och att medlemmarna
skall ha all relevant information i tid.
Mötet förklarades behörigen utlyst.
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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 mötets protokoll,
samt val av två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Pilo Stylin och Mike Wall.
7. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs av Margareta Myhr, se bilaga.
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall yrkade på godkännande
av verksamhetsberättelsen och berömde den som föredömligt sammanställd.
Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening genom sitt ombud Pilo Stylin berömde
också förbundsstyrelsens arbete.
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.
9. Föredragande av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen för 2020 föredrogs av förbundskassör Roger Nissilä, se
bilaga.
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall ställde en fråga till
förbundsstyrelsen om varför de valt att dra in klubbstödet för sjukvårdskostnader.
Roger svarade att baserat på de underlag som klubbarna skickat in har det varit svårt
och dyrt att administrera stödet. Förbundsstyrelsen har aktivt valt att hellre satsa på
insatser kring ungdomar och utbildning. Mike var nöjd med svaret. Inget yrkande
inkom.
Förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman.
10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Sunje, se bilaga.
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall yrkade att
revisionsberättelsen ska anses framlagd. Inget motyrkande inkom och
mötesordförande Leif Sunje konstaterade att revisionsberättelsen Har blivit framlagd
för stämman.
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner)
Förbundsstyrelsen hade lagt fram en proposition om stadgeändring, se bilaga.
Roger Nissilä berättade om förbundets arbete med genomlysning av förbundets
stadgar. Arbetet har delvis pausats sedan SB&K också har ett pågående arbete med
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genomarbetning av alla UF:s stadgar men en del ändringar presenteras alltså i denna
proposition.
Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening genom sitt ombud Pilo Stylin yrkade
bifall för propositionen.
En diskussion om formalia följde. Det konstaterades att av stämman beslutade
stadgeändringar måste godkännas av SB&K:s förbundsstyrelse innan de kan träda i
kraft.
Åhöraren Jenny Svensson menade att skrivningarna med fördel inte skall dela upp
förbundets medlemmar i män och kvinnor, men ta höjd för andra könstillhörigheter.
Pilo Stylin kommenterade att han uppfattade propositionen som en del av ett större
arbete, precis som Roger förklarat. Vidare att han uppfattar de förslagna nya
skrivningarna i linje med SB&K:s policys och stadgar och ett bra steg i rätt riktning.
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall gav Pilo medhåll. Omid
Azad lyfte möjligheten att göra en ändring så att det framgår i texten att förbundet
strävar efter mångfald. Pilo framförde att det var hans bestämda åsikt att man på en
sittande stämma inte skall ändra i de föreslagna stadgeändringarna. Mike Wall gav
Pilo medhåll. Jenny menade att förbundsstyrelsen borde vara proaktiv i detta
inkluderingsarbete och inte vänta på arbete som görs av SB&K eller RF. Inget
yrkande inom om detta.
Omröstningen utföll enligt nedan:
Bifall
8 röster
Avslag
0 röster
Ett enigt årsmöte biföll förbundsstyrelsens proposition.
13. Behandling av motioner som stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från
förbundsstyrelsen
Inga motioner förelåg.
14. Fastställande av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår
Ordförande Margareta Myhr föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021,
se bilaga.
Under diskussionen som följde behandlades i huvudsak fyra teman - pandemin,
medlemsregistrering, domarsatsningar, samt barn och ungdom.
Fighter Centre IF genom sitt ombud Nathalie Lycén undrade om förbundsstyrelsen
hade några tankar kring ekonomiska effekter för klubbarna pga pandemin. Fenix
Budo & Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall gav en eloge för en
välskriven verksamhetsplan, men saknade också coronaperspektivet och
stödåtgärder för föreningarna, åtgärder som skulle kunna ha finansierats av
överskottet från 2020. Yamasaki Academy Göteborg genom Pilo Stylin menade
frågan kompliceras av att många klubbar bevisligen inte betalar i tid, underrapporterar
antal medlemmar och därför inte borde få stöd finansierat av andra klubbars
medlemsavgifter. Nathalie förtydligade att det är viktigt att små klubbar överlever och
ställde en öppen fråga om det gick att subventionera små klubbar exempelvis genom
stöd att förbundsmedlemsavgiften. Pilo informerade att väldigt få av förbundets
klubbar har sökt kompensation från SB&K och RF för att lindra effekterna av
pandemin samt att antalet beviljade LOK-stödstillfällen sjunkit. Amina JiuJitsu IF
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genom sitt ombud Neda Khezerian höll med Mike att coronaperspektivet saknades i
verksamhetsplanen.
Förbundsordförande bekräftade att hon skulle ta med frågan i årets arbete.
Angående medlemsregistrering konstaterade Pilo att förbundet har en historia där
somliga föreningar satt i system att underrapportera antalet medlemmar till SB&K.
Detta samtidigt som dessa erhåller stora summor i LOK-stöd. Förbundsordförande
påpekade hur viktigt det är att förbundets föreningar betalar i tid för att få rösträtt på
stämman och för att säkerställa att alla medlemmar är försäkrade. Omid Azad höll
med Pilo och Margareta och pekade på hur allvarligt det skulle vara om det
uppdagades om barn tränar oförsäkrade pga underrapporteringen. Ingen målsman
skulle acceptera det.
Neda ställde en fråga om de höga kostnaderna för domarkommittén och bad om ett
förtydligande varför det satsas på nya domare om det inte finns några tävlingar just
nu.
Förbundsordförande tydliggjorde att förbundet vill erbjuda (digitala) domarutbildningar
för att öka antalet domare och få fler domare närmare tävlingarna för att minska
resekostnaderna för arrangörerna. Alexander Baffoun från förbundsstyrelsen
redogjorde för förbundets strategi för utbildning och tillgång till domare på tävlingar.
Angående barn och ungdom menade Pilo att verksamhetsplanen för barn och
ungdomar är för fokuserad på tävlande. Många vill inte det och förbundets
verksamhet måste ta höjd för det
Det inkom inga yrkanden och förbundsstämman fastställde styrelsens förslag till
verksamhetsplan.
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 förbundskassör Roger Nissilä, se bilaga.
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall ställde en fråga om hur
förbundets intäkter från medlemsavgifter räknats fram. Frågan besvarades av Roger.
Mike hade också ställt en fråga om budgetposten ”Styrelsen/kommunikation”. Abbas
Reyhanian från förbundsstyrelsen förklarade att detta skulle finansiera reklamfilmer
för marknadsföring av förbundet.
Det inkom inga yrkanden och förbundsstyrelsens förlag till budget för 2021
fastställdes.
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19. Val av ordförande i Förbundet
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till ordförande.
Till ordförande i förbundet valdes Margareta Myhr.
20. Val av vice ordförande i Förbundet
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till vice ordförande.
Till vice ordförande i förbundet valdes Alexander Baffoun.
21. Val av kassör i Förbundet
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till kassör.
Till kassör i förbundet valdes Roger Nissilä.
22. Val av sekreterare i Förbundet
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till sekreterare.
Till sekreterare i förbundet valdes Monika Stylin.
23. Val av 3 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter.
Till övriga ledamöter i förbundet valdes Annica Jara Cofré, Veronika Holmsten och
Kent Andersson.
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till suppleanter.
Till suppleanter i förbundet valdes suppleant Jenny Svensson och Erik Gahnertz.
24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
Margareta Myhr föreslog Ulf Elm som ordförande i valberedningen.
Till ordförande för valberedningen valdes Ulf Elm.
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter.
Till ledamöter i valberedningen valdes Stefan Wendel och Neda Khezerian.
25. Val av två revisorer
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till lekmannarevisor.
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall yrkade att enligt hävd
och sedvänja skall det väljas en lekmannarevisor. Inget motyrkande inkom.
Till revisor valdes Alexander Lundin.
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra revisor.
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26. Mötet avslutades.
Margareta Myhr tackade stämman för förtroendet att få fortsätta som ordförande i
förbundet. Vidare tackade hon mötesdeltagarna, kansliet, mötesordförande och
mötessekreterare för en väl genomförd förbundsstämma. Abbas Reyhanian och
Maria Nordberg avtackades när de nu lämnar sina uppdrag i förbundsstyrelsen. De
nya ledamöterna önskades välkomna i förbundsstyrelsen.
Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt förklarade
förbundsstämman avslutad.

Enligt uppdrag

-------------------------------------Leif Sunje,
Mötesordförande

-------------------------------------Helga Une,
Mötessekreterare

-------------------------------------Pilo Stylin,
Justerare

-------------------------------------Mike Wall,
Justerare
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Röstlängd 2021 - Svenska BJJ-förbundet

Bilaga 1

Röstlängd fastställd på förbundsstämma 2021-03-16

Förening
Anima JiuJitsu IF
Borlänge Kampsportförening
Fenix Budo & Kampsportsförening
Fighter Centre IF
Föreningen Team Hang Loose
Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening
Yamasaki Academy Ingared IF
Östersunds Jeet Kune Do Klubb
Antal föreningar: 8

SB&K
2526
240
1903
1621
2379
1409
2481
1573

Medl. Röster Distrikt
18
1
Stockholm/Gotland
73
1
Mellan
122
2
Skåne
50
1
Väst
82
1
Mellan
259
3
Väst
22
1
Väst
70
1
Nedre norr
696
11

Bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2020
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Ordföranden har ordet
2020 blev ett år olikt alla andra år, vi fick lära oss nya ord och klura på skillnaden mellan råd och lag.
Covid-19 ställde hela BJJ-Sverige i ett svårt läge, smittspridningen såg olika ut i de olika regionerna. När
vissa föreningar kunde köra på nästan som vanligt fick andra ställa in sin träning helt och hållet. Vi i
förbundsstyrelsen har under året fått många frågor kring hur man skall förhålla sig till råd och
rekommendationer och det har inte alltid varit lätt eller självklart hur vi ska svara. Vi har försökt ge råd
och förklaringar till våra medlemmar, råd som följt Regeringens-, Folkhälsomyndighetens-,
Riksidrottsförbundets- och Svenska Budo & Kampsportsförbundets rekommendationer. Att kunna se till
andras och allas bästa och därmed lägga sin gi i garderoben för en period har inte varit lätt för alla men
jag är stolt och glad över det ansvar som så många av våra medlemsföreningar har tagit.
Det har varit ett kämpigt år för oss som sysslar med en idrott som går ut på närkontakt och för vissa har
det rent ekonomiskt varit otroligt tungt. Vi ser dock med tillförsikt fram emot 2021 och hoppas att vi alla
inom en snar framtid kan återgå till en så gott som ordinarie verksamhet på mattan igen.
Margarata Myhr, Ordförande Svenska BJJ-förbundet

Förbundsstyrelsen och kommittéer
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets ordinarie förbundsstämma hölls torsdagen den 4 juni 2020 via
den digitala plattformen Easymeet. Det var första, men troligen inte sista, gången som ett årsmöte
genomfördes digitalt.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har sedan årsmötet i juni bestått av Margareta Myhr (ordförande), Norma Jansson
(vice ordförande), Monika Stylin (sekreterare), Roger Nissilä (kassör), Abbas Reyhanian, Veronika
Holmsten, Maria Norberg samt suppleanterna Annica Jara Cofré och Alexander Baffoun. Norma Jansson
valde i slutet av september att lämna sitt styrelseuppdrag och Annica Jara Cofré ersatte då Norma som
ordinarie ledamot.
Under året har förbundsstyrelsen hållit 12 protokollförda möten och styrelsens arbete har från årsmötet
i juni mycket fokuserat på att skapa strukturer och säkerställa dokumentation. För att underlätta

styrelsearbetet har Google Workspace införskaffats och alla i styrelsen har i och med det även fått
tillgång till nya e-postadresser och det har upprättats en ny styrelseadress, styrelsen@sbjjf.se.

Valberedning
Valberedningen har 2020 bestått av Omid Azad (sammankallande), Neda Khezerian samt Stefan Wendel.
Valberedningen har även de fått tillgång till en ny e-postadress, valberedning@sbjjf.se eller
omid_azad@hotmail.com.

Kommittéer och särskilda ansvarsområden
Under året har det arbetats med att förbättra strukturer för förbundets arbete och en arbetsordning har
tagits fram. Styrelsen har beslutat om att både utveckla befintliga och upprätta nya kommittéer för att
driva utvecklingen framåt inom svensk BJJ. De olika kommittéerna och verksamhetsområdena med
ansvariga personer är följande:
●
●
●
●
●
●

Domarkommittén - Alexander Baffoun
Kommunikationskommittén- Abbas Reyhanian, Maria Nordberg samt Monika Stylin
Sjukvårdskommittén - Annica Jara Cofré
Utbildningskommittén - Monika Stylin samt Roger Nissilä
Barn- och ungdomsverksamhet - Veronika Holmsten samt Roger Nissilä
Landslagsverksamhet - Daniel Haglind

Ordförande Margareta Myhr har ett övergripande ansvar och säkerställer att arbetet går framåt i alla
kommittéer och verksamheter.
Förbundsstyrelsen har under året bland annat tagit beslut om att ge ekonomiskt stöd till huvuddomare
så de ska kunna genomgå den digitala domarutbildningen som Internationella BJJ-förbundet (IBJJF)
erbjuder. Målet är att alla huvuddomare ska ha genomgått utbildningen med godkänt resultat och ska
kunna uppvisa diplom. Vidare har förbundsstyrelsen beslutat att SBJJF inte längre betalar ut arvode till
sjukvårdare på sanktionerade tävlingar. Huvuddomaren (som utses av SBJJF) får istället ökat ansvar för
att se till att arrangören följer de uppsatta kraven från SBJJF för sjukvårdare. SBJJF fortsätter dock arbetet
med en sjukvårdskommitté som stöd för föreningarna och för att på så vis kunna vara arrangörer till hjälp
med att exempelvis finna lämpliga sjukvårdare.

Tävlingar
Förbundsstyrelsen har under 2020 beviljat sanktion till 12 tävlingar. Dock är det bara tre tävlingar
(Nordiska Ungdomsspelen i Östersund, Halmstad Open BJJ samt Dynamix-teamtävling i Stenungsund)
som har kunnat genomföras, resterande har fått ställas in med anledning av corona-pandemin. Det är
även med anledning av pandemin som det inte heller har kunnat genomföras något SM i BJJ under 2020.

Landslag
Under 2020 har i princip all idrottslig verksamhet legat nere och med utgångspunkt från den
verksamhetsplan som sattes i början på året kan det konstateras att landslaget hann genomföra en
tävling, EM-2020, innan världen började stänga ner. Det är dock värt att notera att landslaget skördade
stora framgångar i Portugal i januari.

EM 2020
Överlag var det en riktigt väl arrangerad tävling. Det var hög klass på både utövare och domare, även om
det var några domarmissar varav åtminstone en kostade vinsten för en svensk utövare.
Landslaget presterade mycket bra. Innan tävlingen uppskattade elitansvarig Daniel Haglind att Sverige
borde ta två till tre medaljer. Det slutade med att Sverige tog två, ett guld och ett silver. Den mest
imponerande insatsen i år var från Felix Kull som tog silver i brun-bältesklassen. Han gjorde en grymt
imponerande insats.
Elinas Moestam tog guld i sin klass. Hon gick två matcher varav finalen var mest imponerande. Hon var
taktisk och vann matchen stabilt tack vare det.
Martina Gramenius gick sitt första EM som svartbälte. Hon tävlade i Master 1 och förlorade sin match.
Martina fick sitt svartbälte precis innan EM vilket gjorde att hon saknade kvalpoäng för att tävla i Adult.
Hon valde att delta på EM utan elitstöd från SBJJF.
Utöver detta kom Emad Omran, Scarlett Anstiss Liljefors och Max Lindblad till kvartsfinaler. Resterande
förlorade sin första match eller tog sig inte till någon final.
Sverige som nation presterade riktigt bra och tog hem hela 37 medaljer.

Uppföljning av Årsplan 2020
EM
Landslagsläger (Göteborg)
VM (Los Angeles)
SM
Bosön
Vinterläger

Januari
4-5 April (inställt pga Corona)
28/29/30/31 Maj (inställt pga Corona)
26-27 september (inställt pga Corona)
31 oktober-1 november (inställt pga Corona)
Dec (inställt pga Corona)

Aktiviteter som genomförts 2020
Corona
Under våren har Elitansvarig i samtal med landslagsaktiva utgått från SBJJFs rekommendationer med
anledning av corona-pandemin gällande träning och tävling. Förhållningssättet har varit att först avstå
från träning med närkontakt under våren till att under sommaren träna enbart med ett fåtal personer till
att återigen avstå från träningen när rekommendationerna skärptes igen. Tyvärr har pandemin försvårat
möjligheten att utföra uppdraget på ett tillfredsställande vis. Landslaget har ett starkt behov av att träna
“på mattan”. Främst då deras konkurrenter, både nationellt och internationellt, gör det. Att avstå
träningen under mer än ett år skulle vara förödande för utvecklingen.

Uttagning utan SM
I samband med att beslutet kom att ställa in SM 2020 beslutade Elitansvarig tillsammans med
förbundsstyrelsen att låta deltagarna i landslaget behålla sina platser även under det kommande året. En
viss rotation från Utvecklingstrupp till Landslagstrupp skedde och hela truppen minskades med en plats.
Individuellt arbete och uppföljningar
Då rekommendationerna under året varit att undvika närkontakt har elitansvarige mer fokuserat på
individuella uppföljningar och samtal. Detta har skett på deltagarnas egna villkor och varierat kraftigt i
omfattning från enbart korta samtal till flera, på varandra följande, långa samtal i stort förtroende.
Under året har givetvis den fysiska styrkan och konditionen fått en större plats i de flestas träningsregim.
Planen var att ägna en stor del av tiden på det planerade lägret på Bosön åt att utbilda de aktiva i just
fysträning och hur man på ett klokt sätt kan periodisera sin träning. Lägret ställdes in med kort varsel och
ersattes istället med två föreläsningar.
Föreläsningar
Istället för det inplanerade lägret på Bosön genomfördes två föreläsningar. En föreläsning genomförd av
Helena Hugosson med fokus på styrketräning och hur man periodiserar sin träning för att toppa
prestationen. Samt en föreläsning av Elitansvarig kring motivation kopplat till det den svåra situationen vi
nu befinner oss i.
Landslagsstöd X
Landslaget har fyra idrottare, Martina Gramenius, Emad Omran, Alexander Baffoun och Max Lindblad,
som är uttagna att få extra stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och genom det som kallas Landslagstöd X.
Kort innebär det att dessa fyra har tillgång till extra stöd från RF och SB&K under 2020-2021 gällande all
form av träning och relaterade frågor. Det åligger varje individuell idrottare att själv (eller i samråd med
Elitansvarig) identifiera vilken form av stöd som behövs och sedan ansökan om detta.
Elina Moestam tilldelades Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium (hon fick det
även 2019) . Hon blev därmed en av 60 idrottare från 35 idrotter som fick detta stipendium under 2020.
Deltagande på div konferenser via SB&K och RF
Som representant för förbundet blir elitansvarig inbjuden till en mängd föreläsningar och aktiviteter som
SB&K eller RF håller i. Tyvärr är den absoluta merparten av dessa mellan 9-17 mån-fre på Bosön, Lidingö.
Under 2020 har det skett en förflyttning mot att genomföra dessa digitalt vilket gjort att Elitansvarig
deltagit på ett urval av aktiviteter.

Föreningar och medlemmar
Fem nya föreningar har beviljats medlemskap i SBJJF under året. Antalet medlemsföreningar i Svenska
BJJ-förbundet var vid årets slut 148.

Antal medlemmar under respektive verksamhetsår

Föreningar
totalt

Medlemmar Antal
totalt
kvinnor

Antal flickor

Antal Män

Antal pojkar

2013

71

2789

289

303

1361

836

2014

90

2818

265

292

1455

806

2015

-

3686

474

481

1715

1016

2016

104

4629

537

653

2130

1309

2017

-

5338

716

488

1467

2667

2018

-

6910

933

682

2120

3193

2019

-

8149

818

1044

4049

2238

2020

148

9071

745

1337

4073

2916

Bilaga 3

Bokslut
för
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu
802459-7711

År
2020

Svenska Brasiliansk Jiu-Juitsu
802459-7711

Bokslut för räkenskapsåret 2020
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

År 2020

År 2019

543,980
-8,221
-

433,260
117,205
30,109
-

535,759

580,574

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

18,455
118,753
165,582
302,790

127,361
391,093
208,127
726,581

Verksamhetens överskott

232,969

-146,007

36,941

3

196,028

-146,010

-

-

196,028

-146,010

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Överskott efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets överskott

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu
802459-7711

Balansräkning

20-12-31

19-12-31

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

-

-

2,861
699,921
702,782

496,176
496,176

Eget kapital
Balanserade överskott
Årets överskott
Summa eget kapital

473,643
196,028
669,671

619,653
-146,010
473,643

-

-1,083

33,111
33,111

23,616
22,533

702,782

496,176

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

2021-02-

Ordförande

Bilaga 4

Revisionsberättelse för Svenska Brasiliansk Jiu-jitsu Förbundet, perioden 2020/2021

Jag har som utsedd revisor granskat verksamheten genom samtliga nedtecknade mötesprotokoll för
av styrelsen genomförda styrelsemöten, och finner dem vara i god ordning. Räkenskaper har ej
granskats då dessa ej ingår i det revisorsuppdrag som lekmannarevisor som givits mig. Dessa
granskas av SB&K:s utsedda revisorsfirma.

Jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den del och tid som revisionen
omfattar.

Göteborg den 15 mars 2021

---------------------------------------------------Alexander Lundin

Bilaga 5

Till Förbundsstämman 2021
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Stockholm 2020-02-04

Proposition - ändring av stadgar
Bakgrund
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets stadgar har länge behövt en översyn och styrelsen
har haft som ambition att göra ett större arbete med stadgarna inför årsmötet 2021. Nu har
SB&K skapat en arbetsgrupp just för att se över underförbundens stadgar och därför har
SBJJFs styrelse valt att invänta resultatet av det arbetet istället för att föreslå större
ändringar. Vissa mindre detaljer vill vi dock redan nu föreslå ändring av då dessa ändå är av
större betydelse för helheten.
Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar

-

Att anta förbundsstyrelsens förslag till ändringar i SBJJFs stadgar enligt bilaga 1.

Bilaga 1. Förslag till ändringar av SBJJFs stadgar

Nuvarande lydelse

Förbundsstyrelsens förslag

3 kap Förbundsstämma

3 kap Förbundsstämma

§3
Rösträtt
1. För att ha rösträtt på förbundsstämma
skall förening till SB&K samt Förbundet
senast den 31 december året före
verksamhetsåret erlägga av SB&K
respektive förbundsstämma fastställda
avgifter, samt till Förbundet och SB&K
insända begärda årsrapporter. Detta
gäller även tidigare års eventuella
obetalda avgifter. För nyinvalda
föreningar gäller dock att de ska ha
betalat föreskrivna avgifter senast den
31 december verksamhetsåret.
2. Varje röstberättigad förening har en
röst för varje påbörjat 100-tal senast
den 31 december året före
verksamhetsåret redovisade
medlemmar, dock högst 3 röster.
3. Förening skall representeras av
befullmäktigat ombud. Ombud skall
vara medlem i en till Förbundet
ansluten förening. Ombud får ha högst
2 fullmakter. Ordinarie
förbundsstyrelseledamot får inte vara
ombud.

§3
Rösträtt
1. För att ha rösträtt på förbundsstämma
skall förening till SB&K samt Förbundet
senast den 31 januari innevarande
verksamhetsår erlägga av SB&K
respektive förbundsstämma fastställda
avgifter, samt till Förbundet och SB&K
insända begärda årsrapporter. Detta
gäller även tidigare års eventuella
obetalda avgifter.
2. Varje röstberättigad förening har en
röst för varje påbörjat 100-tal, dock
högst 3 röster.
3. Förening skall representeras av
befullmäktigat ombud. Ombud skall
vara medlem i en till Förbundet
ansluten förening. Ombud får ha högst
2 fullmakter. Ordinarie
förbundsstyrelseledamot får inte vara
ombud.

4 kap Förbundsstyrelsen

4 kap Förbundsstyrelsen

§3
Styrelsens sammansättning
3.1 Förbundsstyrelsen består av
förbundsordförande, vice
förbundsordförande, förbundskassör,
förbundssekreterare och 3 övriga
ledamöter, samt två suppleanter.

§3
Styrelsens sammansättning
3.1 Förbundsstyrelsen består av
förbundsordförande, vice
förbundsordförande, förbundskassör,
förbundssekreterare och 3 övriga
ledamöter, samt två suppleanter.
Ledamöter ska vara lika fördelat mellan
könen. Suppleanter ska vara lika fördelat
mellan könen.

11 kap Förbundets sektioner
1 § Sektionsstämma
1. Ordinarie sektionsstämma hålls en gång årligen på
tid och plats som bestäms av respektive
sektionsstyrelse.
2. Kallelse skickas minst 30 dagar i förväg.
3. Mötet skall hållas före förbundsstämman så att
valberedningen och förbundsstyrelsen hinner ta del
av sektionsstämmans beslut.
4. Mötet är beslutsmässigt med det antal
representanter som efter kallelse i vederbörlig
ordning deltar i mötet som befullmäktigade ombud.
I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för
förbundsstämma.
5. Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie
sektionsstämma (motioner) skall ha inkommit till
sektionsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att
motionera har distriktsförbundsstyrelse samt
förening i förbundet.
2 § Ärenden
1. Vid sektions stämma skall följande ärenden
behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av
röstlängd,
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att tillsammans med
mötesordföranden justera mötets protokoll, samt
val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen

Kapitel 11 utgår helt.

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen
11. Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen
föreslår sektionsstämman (propositioner)
12. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt
3 kap 7 §, inkommit till sektionsstyrelsen. Till
motionen skall ha fogats ett yttrande från
förbundsstyrelsen
13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår
14. Fastställande av eventuella extra avgifter
15. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
16. Fastställande av budget för innevarande
verksamhetsår
17. Val av ordförande i sektionsstyrelsen
18.
19.
20.
21.

Val av sekreterare i sektionsstyrelsen
Val av kassör i sektionsstyrelsen
Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen
Val av ordförande och två övriga ledamöter i
valberedningen, antalet övriga ledamöter skall vara
lika fördelat mellan könen
22. Eventuella övriga frågor
23. Mötets avslutande
3 § Sektionsstyrelsens sammansättning
1. Sektionsstyrelsen består av ordförande samt två till
åtta ledamöter, samtliga tillsatta i enlighet med 3
kap 6 § i dessa stadgar.
2. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild
person.
3. Sektionsstyrelsens arbetsår sammanfaller med
förbundsstyrelsens.
4 § Kallelse, beslutsmässighet
1. Sektionsstyrelsen sammanträder efter kallelse, som
skall skickas till samtliga ledamöter minst en vecka
före mötet.
2. Beslutsmässighet föreligger, då minst halva
styrelsen samlats.
3. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. I
övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgats för
förbundsstyrelsen.
5 § Sektionsstyrelsens uppgifter
1. Sektionsstyrelsen skall:
1. Besluta om disponibla medel inom ramen för
fastställd budget
2. I god tid före Förbundets årsmöte till
förbundsstyrelsen lämna in förslag till
verksamhetsplan och budget för sektionens
verksamhet under kommande verksamhetsår
3. I god tid före Förbundets årsmöte till
förbundsstyrelsen lämna in verksamhetsberättelse
över föregående verksamhetsår

4.

5.
6.

Till förbundsstyrelse, minst sex veckor före
förbundsstämman, överlämna alla för revision
nödvändiga handlingar
Bestämma tid och plats för sektionens stämma samt
göra nödvändiga förberedelser för mötet
Föra protokoll och erforderliga register, samt
arkivera tävlingsresultat och övriga
sektionshandlingar

Bilaga 6

Verksamhetsplan 2021
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Barn och ungdom
Barn- och ungdomskommittén startades upp under hösten 2020 med syftet att sätta lite extra fokus på
barn- och ungdomsverksamheten i förbundet. En av anledningarna är att det under många år varit ett
väldigt lågt deltagande på ungdomssidan på SM i BJJ.
Tanken med kommittén är att jobba för att öka intresset bland ungdomar runt om i föreningarna för att
delta på SM och det har kommittén tänkt göra genom att, med start 2021:
●
●
●

Bygga nätverk och förbättra kommunikationen mellan förbundet och föreningarna som har
barn- och ungdomsverksamhet
Genom riktad information uppmärksamma föreningarna om möjligheten för ungdomar att delta
på SM
Anordna åtminstone ett läger för ungdomar där medlemmar ur landslaget bjuds in för att
instruera

Domare
Domarkommittén finns till för att höja kvaliteten på tävlingarna i Sverige genom att se till att alla regler
följs och finnas som stöd för domarna och utövare. Vår uppgift är även att öka antal aktiva domare och
utbilda både utövare, tränare och framtida domare. Liksom tidigare kommer huvuddomaren få göra
rapporter efter tävling och ansvaret under tävling förblir detsamma.
Under 2021 planerar vi att:
● Starta upp seminarium och hålla det under större delar av sverige
● Lansera en kampanj för att locka till oss fler domare
● Skapa strukturerade regler och sätta upp ett bra och fungerande regelsystem

1

Sjukvård
Förbundsstyrelsen beslutade den 3 november att SBJJF inte längre kommer att handha sjukvårdare till
sanktionerade tävlingar, detta innebär att det är tävlingsarrangören som från och med nu står för alla
kostnader för sjukvårdare.
Dock kommer sjukvårdskommittén fortsatt samarbeta med tävlingsarrangör om så skulle behövas vad
gäller stöd i att rekrytera sjukvårdare till tävling genom sjukvårdspoolen som sjukvårdskommittén har
strukturerat upp och som i nuläget har ca 30 medlemmar från olika delar av landet. Tävlingsarrangör
kommer som förut behöva skicka in namn och personnummer på sjukvårdare i sanktionsansökan och
sjukvårdskommittén kommer ansvara för att kontrollera sjukvårdare i HOSP (Socialstyrelsens register
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal) om giltigt legitimation.
Sjukvårdskommittén kommer också bistå med rekommendationer om vad som bör finnas i
sjukvårdsväska.
Efter tävling ska sjukvårdare skicka rapport om eventuella skador på tävling till sjukvårdskommittén.

Tävling
Under 2020 genomfördes inget SM i BJJ. Det hoppas vi kunna arrangera under hösten 2021. Arbete med
att uppdatera styrdokument samt att fastställa datum och arrangör inleds under de första månaderna av
året.

Utbildning
Utbildningskommitténs syfte är att bevara ursprung och tradition samt att utbilda och utveckla
barnverksamhet, vuxenverksamhet, motion och elit.
Förutom arbetet tillsammans med domarkommittén för att utveckla de domarutbildningar vi genomför i
Sverige kommer vi att under 2021 skapa och starta upp en idrottsspecifik utbildning som endast är
öppen för tränare. Tränarutbildningen kommer genomföras regelbundet, 1 gång/termin och enligt tema.
Utbildningen sker på olika orter i Sverige. Tränarna kan delta för en subventionerad kostnad.
Utbildningarna kan ses som ett sätt att bibehålla traditionen inom BJJ och vidareutveckla våra tränare.
Våra utbildningar ska ses som ett komplement till andra typer av ledarutbildningar som hålls av RF/SISU
samt SB&K.
Vi tänker oss en treårsplan för detta med totalt 6 utbildningstillfällen. Vid varje tillfälle kommer
utbildningen att ske på 3 olika orter i landet. Första tillfället hoppas vi kunna genomföra under hösten
2021 till en kostnad av 25000:- för att sedan jobba utifrån lagd plan.
2

Elit och landslag
Sedan tidigare har Elitansvarig grovt planerat verksamheten för tre år och nedan finns den ursprungliga
planen för 2021. Planen revideras nu givet de förutsättningar som Corona-pandemin ger. Med start vid
årsskiftet har Sverige påbörjat vaccineringen vilket väcker ett litet hopp om att hösten 2021 kan bli
startskottet på en återgång till något som är lite mer normalt.
Den årsplan som presenteras här kommer att förändras utifrån gällande restriktioner och utifrån när
träning kan återupptas. Den är därför mycket preliminär och kanske mer en förhoppning än en given
plan för verksamheten 2021.
Årsplan
EM
Vårläger
VM
SM
Bosön
Vinterläger

Januari (inställt pga corona)
April (inställt pga corona)
slutet på maj
sista helgen september
30-31 oktober
Dec

Kommunikation
Kommunikationskommittén avser att få förbundet mer synligt i våra kanaler, i form av rörligt material,
intervjuer och korta videos om förbundets olika satsningar. Vi vill även uppmärksamma landslaget och
våra elitutövare. Arbete med att uppdatera hemsidan med rätt och riktig information gällande flera
verksamhetsområden, såsom sjukvård, domare, huvuddomare, tävlings- och sanktionsregler med mera
kommer också ske.

Föreningar och medlemmar
Förbundet växer i stadig takt men det finns idag ingen plan för hur förbundet fortsatt ska växa och heller
inget sätt där vi säkerställer att föreningarna betalar in medlemsavgift för sin BJJ-utövare. Detta är något
vi behöver titta närmare på och utarbeta en plan för hur vi ska hantera, eventuellt tillsammans med
SB&Ks kansli.

Styrelsen samt admin
Styrelsens arbete kommer ske fortlöpande med regelbundna möten och avstämningar samt
genomförande av aktiviteter. Styrelsen avser att närmare samarbeta med SB&K och dess kansli för att
optimera verksamheten och för att bättre använda de resurser som finns till förfogande.
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Budget SBJJF 2021

Intäkter

Utgifter

97

Brasiliansk Jiu-Jitsu

97

BJJ

970

BJJ

582000

20000

971

SM

25000

100000

972

Landslag/Elitsatsning

43000

300000

973

Anställning

974

Styrelsen/kommunikation

975

Domarkommittén

50000

200000

976

Utbildning

25000

25000

977

Sjukvårdskommiten

978

Ungdomskommitén

Summa

BJJ

Summa

Brasiliansk Jiu-Jitsu

50000

30000
725000

725000

