Protokoll förbundsstämma Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Fredag 11 mars 2022 kl.18.00-19:30, digitalt via Easymeet Online

1. Mötets öppnande
Förbundssekreterare Monika Stylin hälsade alla välkomna och förklarade
förbundsstämman öppnad. Monika lämnade över till Kim Rehnfeldt att leda stämman
fram till punkten om val av mötesordförande.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 10 föreningar med 19 röster, se bilaga.
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelse gick ut 3 februari 2022 till alla föreningar med mejl samt annonserades på
Svenska Budo & Kampsportsförbundets webbplats 3 februari.
Mötet förklarades behörigen utlyst.
4. Val av ordförande vid mötet
Mike Wall föreslog Kim Rehnfeldt
Till mötesordförande valdes Kim Rehnfeldt.
5. Val av sekreterare vid mötet
Mike Wall föreslog Anna Spangfort
Till mötessekreterare valdes Anna Spangfort.
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 med förbehållet att om mötet bifaller propositionen skall
dagordningen justeras.
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8. Föredragande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen för 2021 föredrogs av förbundsordförande Margareta Myhr,
se bilaga.
Elina Moestam Lindblad undrade om förändringarna angående barn och
ungdomstävling är de som redan är genomförda, Margareta svarade att så är det.
Pilo Stylin utvecklade lite kring kommande arbete kring barn och
ungdomsverksamhet.
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.
9. Föredragande av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av förbundskassör Roger Nissilä, se
bilaga.
Förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman.
10. Revisorernas berättelse
Lekmannarevisorns berättelse lästes upp av mötesordförande Kim Rehnfeldt, se
bilaga.
Den av SB&K’s utsedda auktoriserade revisors uttalande och rekommendation lästes
upp av mötesordförande Kim Rehnfeldt. Se bilaga.
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner)
Förbundsstyrelsen hade lagt fram en proposition om ändring av stadgar, se bilaga.
Monika Stylin informerade om att styrelsen ämnar arbeta vidare med en
genomlysning av förbundets stadgar under verksamhetsåret.
Förbundsstämman godtog enhälligt propositionen om ändring av stadgar.
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
Förbundsordförande Margareta Myhr föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2022, se bilaga.
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.
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17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden ska utgå.
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Förbundsstyrelsens budgetförslag föredrogs av förbundskassör Roger Nissilä, se
bilaga.
Mike Wall ställde en fråga om innehållet i post 974, Styrelsen/kommunikation.
Roger Nissilä svarade att största delen gäller kommunikation med bland annat
kostnad för extern aktör som skall hjälpa till i arbetet med hur förbundet skall se ut
och synas utåt. Monika Stylin fyllde på med att det handlar om kommunikativa
insatser, marknadsföring och värdegrundsarbete vilket även kommer inkludera
resekostnader och boende för en arbetsgrupp.
Förbundsstyrelsens förslag till budget för 2022 fastställdes.
19. Val av ordförande i Förbundet
Ulf Elm föredrog valberedningens förslag till ordförande.
Till ordförande i förbundet valdes Margareta Myhr.
20. Val av kassör i Förbundet
Ulf Elm föredrog valberedningens förslag till kassör.
Till kassör i förbundet valdes Roger Nissilä.
21. Val av 5 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
Ulf Elm föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter.
Till övriga ledamöter i förbundet valdes Alexander Baffoun, Monika Stylin, Annica
Jara Cofré, Veronika Holmsten och Erik Gahnertz.
Ulf Elm föredrog valberedningens förslag till suppleanter.
Till suppleanter i förbundet valdes Robert Gehrke och Jila Javanbakht.
22. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
Mike Wall föreslog omval av hela valberedningen.
Ulf Elm informerade om att Stefan Wendel ställer upp för omval och att Neda
Khezerian inte ställer inte upp för omval. Matilda Frycklund Dahlgren meddelade att
hon ställer upp som valberedare.
Till ordförande för valberedningen valdes Ulf Elm.
Till ledamöter i valberedningen valdes Stefan Wendel och Matilda Frycklund
Dahlgren.
Monika Stylin påtalade vikten av att ha en bra process för att säkerställa fungerande
valberedning, vilket är något förbundsstyrelsen kommer ha med sig i det kommande
arbetet med stadgarna.
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23. Val av två revisorer
Ulf Elm föredrog valberedningens förslag till lekmannarevisor.
Till lekmannarevisor valdes Alexander Lundin.
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra revisor.
24. 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.
Mötesordförande Kim Rehnfeldt tackade stämmodeltagarna och avslutade
förbundsstämman.

Enligt uppdrag

-------------------------------------Kim Rehnfeldt,
Mötesordförande

-------------------------------------Anna Spangfort,
Mötessekreterare

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

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

Röstlängd 2022 - Svenska BJJ-förbundet

Bilaga 1

Röstlängd fastställd på årsmöte 2022-03-11

Förening
Art Of Roll IF
Fenix Budo och Kampsportsförening
Fighter Centre IF
Föreningen Team Hang Loose
Idrottsklubben Studenterna i Umeå
Kampsportsföreningen Växjö Titans
Stark IF
Yamasaki Academy Göteborg IF
Yamasaki Academy Ingared IF
Östersunds Jeet Kune Do Klubb
Antal föreningar

SB&K
2200
1903
1621
2379
1468
1261
2509
1409
2481
1573
10

Medlemmar
163
142
78
34
235
115
200
271
24
92
1354

Röster
2
2
1
1
3
2
3
3
1
1
19

Distrikt
Skåne
Skåne
Väst
Mellan
Övre norr
Öst
Stockholm/Gotland
Väst
Väst
Nedre norr

Bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2021
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Ordföranden har ordet
2021 blev ett produktivt styrelse-år för SBJJF.
Vi har fått igång arbetet med våra kommittéer och även tillsatt fler arbetsgrupper. Bryt tystnaden är ett
av SBJJFs arbeten som vi vill lyfta fram då vi tyvärr som många andra idrotter lider av en tystnadskultur.
En arbetsgrupp för svensk brasiliansk jiu-jitsus värdegrund har också startats under 2021.
SBJJF har även sett över tävlingsreglerna för barnen och gjort förändringar som vi hoppas ska öka
tryggheten och glädjen på våra sanktionerade tävlingar. I linje med ovanstående arbetsgrupper samt
trygghetsarbetet har vi även tagit beslut om att alla som har ett uppdrag av SBJJF ska visa upp ett utdrag
ur belastningsregistret.
SM 2021 kunde äntligen genomföras och vi fick 18 stycken nya Svenska Mästare i Brasiliansk Jiu-Jitsu.
Växjö Titans, förbundets samarbetspartner och arrangerande förening, gjorde ett underbart proffsigt
arbetet och vi är mycket tacksamma över att både ha kunnat genomföra SM och för samarbetet.
Vi hann även med en arbetshelg där styrelsen träffades fysiskt i Stockholm. Pilo Stylin från Svenska Budo
& Kampsportsförbundet var inbjuden och bjöd både på givande och inspirerande föreläsning liksom
matnyttig information om förbundets arbete kring barn- och ungdomsidrott.
Margarata Myhr, Ordförande Svenska BJJ-förbundet

Förbundsstyrelsen och kommittéer
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets ordinarie förbundsstämma genomfördes tisdagen den 16 mars
2021 via den digitala plattformen Easymeet.

Förbundsstyrelse
Vid förbundsstämman valdes Margareta Myhr till ordförande, Alexander Baffoun till vice ordförande,
Roger Nissilä till kassör och Monika Stylin till sekreterare. Till övriga ledamöter valdes Annica Jara Cofré,
Veronika Holmsten samt Kent Andersson. Till suppleanter valdes Jenny Svensson och Erik Gahnertz.
Sedan stämman har förbundsstyrelsen hållit 10 protokollförda möten, däribland en hel arbetshelg där
fokus legat på utveckling av förbundet och ett fortsatt arbete med att sätta strukturer och riktlinjer på
plats.
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Valberedning
Vid förbundsstämman beslutades det även om en valberedning och den har under 2021 bestått av Ulf
Elm, ordförande samt Stefan Wendel och Neda Khezerian som ledamöter.

Kommittéer och särskilda ansvarsområden
Under året har förbundet fortsatt att arbeta i olika kommittéer och med olika ansvarsområden. De olika
kommittéerna och verksamhetsområdena med ansvariga personer är följande:
●
●
●
●
●
●
●

Domarkommittén - Alexander Baffoun
Kommunikationskommittén- Jenny Svensson samt Kent Andersson
Sjukvårdskommittén - Annica Jara Cofré
Utbildningskommittén - Monika Stylin samt Roger Nissilä
Barn- och ungdomskommittén - Veronika Holmsten samt Roger Nissilä
Landslagsverksamhet - Daniel Haglind
Mångfalds- och inkluderingskommitén (ny) Jenny Svensson, Veronika Holmsten samt Erik
Gahnertz

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 alla som har eller får ett uppdrag inom
SBJJF, oavsett om uppdraget innebär regelbunden kontakt med barn eller ej, ska uppvisa ett begränsat
registerutdrag. Att uppvisa registerutdrag gäller således styrelsen, domare, elitansvarig,
landslagsutövare, sjukvårdare med flera. Beslut har också tagits om skärpta inträdeskrav vid en
medlemsansökan till förbundet. Ansvarig instruktör måste inneha minimum lila bälte. Undantag kan
göras för blåbälten, anledning till varför ska då anges i en särskild dispensansökan. Vidare har styrelsen
valt att förtydliga att endast personer med svart bälte får lov att gradera. Detta i enlighet med de
IBJJF-regler som SBJJF valt att följa. Att det inte skulle finnas tillräckligt många svartbälten i Sverige, som
kan vara anledning till undantag från regeln, kan vi med stolthet säga att vi för länge sedan har passerat.

Mångfalds- och inkluderingskommittén
Kommittén är en ny kommitté i förbundet och kom till med syfte att lyfta och främja mångfald och
inkludering inom BJJ i Sverige. Under året har möten hållits kontinuerligt. En enkätundersökning
skickades ut till medlemsföreningar under hösten för att få en bild av hur det arbetas med frågorna, vad
som saknas i föreningarna samt för att se om det fanns intresse att hjälpa till i arbetet med frågorna.
Under hösten startades även en kampanj som fick namnet bryttystnaden, som syftade till att lyfta upp
problem som är kopplade till de maktstrukturer och tystnadskulturen som finns inom BJJ-världen.
Kampanjen har fått väldigt bra genomslag på sociala medier och är planerad att fortsätta även under
våren 2022.

Barn- och ungdomskommittén
Kommittén har tillsammans med förbundet jobbat med tävlingsformat och tankar kring barnen och
ungdomars tävlande. Mer ideér kommer under 2022.
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Vidare försökte vi genomföra ett läger för juveniles i samband med SM, men då antalet deltagare blev för
få blev vi tyvärr tvungna att ställa in. Under våren skickades en enkät ut till alla föreningarna för att få en
bild av hur man jobbar med ungdomar kring tävling och om det fanns intresse bland föreningarna att
vara med i arbetet i att få fler ungdomar att tävla.

Domarkommittén
När restriktionerna lättade något kunde de planerade domarseminarierna startas upp och genomföras.
Totalt har 6 seminarier genomförts, fyra i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Västerås. I övrigt har
domarkommittén arbetat på med huvuddomaruppdragen på tävlingar samt att bistå med övriga domare.
Med anledning av pandemin har det varit emellanåt uppstått problem med domare till tävling, då det
med kort varsel fallit bort folk. Kampanjen som enligt verksamhetsplanen skulle lanseras för att locka fler
domare har under hösten fått stå tillbaka för “bryt tystnaden”-kampanjen men intresset på de
domarseminarier som hållits har varit stort och arbetet med att få fler domare inom svensk BJJ fortsätter
oförtrutet.

Utbildningskommittén
Med anledning av pandemin har ingen utbildningsverksamhet för tränare enligt verksamhetsplanen för
2021 hållits.

Kommunkationskommittén
Under året har förbundet uppdaterat sina sociala medier flitigt och hemsidan har setts över och
uppdaterats med rätt information. Arbetet fortsätter löpande och en hel del kvarstår att göra.
Förbundsstyrelsen har presenterats i sociala medier med korta intervjuer men däremot inte landslaget
och våra elitutövare som enligt plan skulle uppmärksammas. Detta främst med anledning av pandemin
och det osäkra läget kring tävlingar och att VM uteblev i somras.

Tävlingar
Förbundsstyrelsen har under 2021 beviljat sanktion till 12 tävlingar, varav alla genomfördes under
hösten. I april gick information ut om att förbundet sökte en samarbetspartner för arrangemanget av
SM, som då planerades till sista helgen i september. I början av maj beslutade styrelsen att ge Växjö
Titans uppdraget som SM-arrangör och samtidigt flytta tävlingen till slutet av november. Detta för att
kunna ge utövarna en chans att hinna få två doser av vaccin samt en chans att förbereda sig på ett bättre
sätt om pandemiläget förändrades till det bättre. Med facit i hand kan vi säga att läget var bättre under
en period men att det lagom till SM försämrades igen men tävlingen kunde ändå genomföras.
Under hösten har styrelsen tagit ett antal beslut för att förbättra och säkerställa kvaliteten på
BJJ-tävlingar i Sverige, beslut som träder i kraft den 1 januari 2022. Styrelsen har även beslutat om en
åtgärdstrappa med möjlighet att stänga av ledare/tränare som uppträder olämpligt vid tävlingar.

Landslag
Efter ytterligare ett år av restriktioner pga Corona är ändock årets “bokslut” roligare att göra. Året
inleddes visserligen med att EM ställde in vilket gjorde att även VM redan i början på året var i fara. I
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verksamhetsplanen för 2021 stod det att planen med största sannolikhet kommer förändras vilket också
blev fallet.
Landslags- och utvecklingstruppen har bestått av samma personer som 2020 i och med att SM inte
genomfördes och truppen svävade i stor ovisshet hela våren pga restriktioner. Framåt sommaren började
det dock ljusna men även VM ställdes in vilket vid tidpunkten kändes både bra och dåligt. Bra då truppen
saknade kontinuitet i sitt tävlande och alla inte var redo för en så stor tävling. Dåligt då alla sett fram
emot årets höjdpunkt.
Restriktionerna i världen lättades under sommaren vilket gjorde att planeringen för hösten kunde
påbörjas. Då IBJJF inte erbjöd några tävlingar som truppen kunde åka på började vi planera för att tävla
på Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro, AJP.
I början på augusti var planen att arrangera ett träningsläger och delta på AJP Continental i Italien.
Träningslägret och tävlingen i Italien skulle i sin tur ligga till grund för en uttagning av en mindre trupp
som skulle få chansen att tävla på AJP World Pro.
I augusti genomfördes ett träningsläger med truppen. Lägret genomfördes i Stockholm och
Idrottsföreningen Stark erbjöd sina lokaler för lägret.
Under samma tid stod det klart att IBJJF skulle arrangera VM i december. Det var dock oklart om
européer skulle kunna ta sig till USA. Trots det planerades hösten om och planen blev nu istället att
träningslägret tillsammans med AJP World Pro skulle ligga till grund för en uttagning till årets VM.
(Flera i landslaget valde att åka till Italien på egen hand och gjorde mycket bra ifrån sig. Rasmus
Almström tog guld och Scarlett Anstiss Liljefors tog silver.)
Tävlingen i Abu Dhabi, AJP World Pro, blev även den ett bevis på hur duktiga utövare vi har i Landslaget.
Rasmus Almström - Guld
Scarlett Anstiss Liljefors – Silver
Till VM togs sedan 4 atleter ut. Scarlett Anstiss Liljefors, Alexander Baffuon, Astrid Schölin och Karl
Pegers. Truppen kom hem med 3 medaljer från VM. Scarlet tog dubbla brons och Astrid tog även hon ett
brons.
En kort höst med helt fantastiska resultat avslutades med SM där samtliga landslagsutövare gjorde
mycket bra ifrån sig.

Föreningar och medlemmar
Förbundet har inlett en översyn tillsammans med SB&K för att säkerställa att föreningarna betalar in
medlemsavgift för sina BJJ-utövare. Någon närmare plan kring hur detta ska ske har dock ännu inte tagits
fram utan arbetet fortsätter under 2022.
Hela fjorton (14) nya föreningar har beviljats medlemskap i SBJJF under året. Antalet medlemsföreningar
i Svenska BJJ-förbundet var vid årets slut 151 men vi ser ändå en minskning i antal medlemmar, något vi
med all största sannolikhet kan koppla till pandemin, restriktioner och de emellanåt begränsade
möjligheter vi haft till ordinarie träning periodvis de senaste två åren.

4

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

2021

151

7333

625

1150

3040

2518
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Bokslut
för
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu
802459-7711

År
2021

Förvaltningsberättelse 2021
2021 har varit ett väldigt annorlunda år för BJJ-Sverige. Där det under våren knappt har
bedrivits någon verksamhet alls nationellt. Vi som förbund har mest diskuterat covid-19
frågor och hur det ska hanteras som förbund. Utgifterna för förbundet var låga under hela
våren och sommaren. Ett normalt år godkänner förbundet cirka 30 sanktionerade tävlingar,
detta år många färre.
Under hösten har vi ändå kunnat genomföra en del av våra planerade aktiviteter, landslaget
har kunnat åka på en gemensam tävling i Abu Dhabi, vi har medfinansierat ett antal
domarseminarium, vi har haft huvuddomare på ett antal tävlingar. Sen genomfördes SM
tillsammans med Växjö Titans, ett super arrangemang där Växjö gjorde det fantastiskt bra.
Förbundet ekonomi är stark och målet är att nu skala upp kring våra planerade satsningar,
ett stort fokus kommer att ligga på barn och ungdomar.
Roger Nissilä
Kassör
SBJJF

Svenska Brasiliansk Jiu-Juitsu
802459-7711

Bokslut för räkenskapsåret 2021
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens överskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Överskott efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets överskott

År 2021

År 2020

439 980
107 727

543 980
-

22 578

-8 221

108 490

-

678 775

535 759

88 953
-

18 455
-

325 989

118 753

55 412
-

165 582
-

-

-

470 354

302 790

208 421

232 969

95

36 941

208 326

196 028

-

-

208 326

196 028

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu
802459-7711

Balansräkning
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Balanserade överskott
Årets överskott
Summa eget kapital

21-12-31

20-12-31

-

-

-

-

-

2 861

1 090 812
1 090 812

699 921
702 782

669 671
208 326

473 643
196 028

877 997

669 671

1 069

-

211 746

33 111

212 815

33 111

1 090 812

702 782

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

2022-02-23

Ordförande

Bilaga 4

Revisionsberättelse för Svenska Brasiliansk Jiu-jitsu Förbundet, perioden 2021/2022

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.

Alingsås den 9 mars 2022

---------------------------------------------------Alexander Lundin
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Till Förbundsstämman 2022
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Stockholm 2022-02-23
Proposition - ändring av stadgar
Bakgrund
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets stadgar har efter beslut på förra stämman
uppdaterats något. Något större arbete med översyn av stadgarna har inte gjorts sedan dess
inom SBJJF utan vi inväntar fortsatt SB&Ks arbete med att se över underförbundens stadgar.
SBJJFs styrelse önskar dock göra en mindre justering även i år och den justeringen rör val av
förbundsstyrelsen. Vi anser att det är av största vikt att förbundsstämman väljer
förbundsordförande och förbundskassör och att valberedningen i sitt arbete förbereder sitt
förslag nogsamt för dessa poster. Vad gäller övriga särskilda roller i styrelsen, såsom vice
ordförande och sekreterare tror vi kan likaväl kan beslutas av förbundsstyrelsen själva, vid ett
konstituerande möte. Vi tror att det kan underlätta valberedningens arbete att endast
behöva föreslå ordförande, kassör och övriga ledamöter.
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

§ 5 Ärenden

§ 5 Ärenden

5.1 Vid förbundsstämma skall följande ärenden
behandlas:
1.
Mötets öppnande
2.
Upprop, fullmaktsgranskning samt
fastställande av röstlängd för mötet
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 jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll,
samt val av två rösträknare
7.
Godkännande av dagordningen
8.
Föredragande av verksamhetsberättelse
9.
Föredragande av förvaltningsberättelse
10.
Revisionernas berättelse
11.
Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
12.
Behandling av ärenden, som
förbundsstyrelsen föreslår
förbundsstämman (propositioner)
13.
Behandling av motioner som i stadgeenlig
tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha
fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14.
Fastställande av verksamhetsplan för
innevarande verksamhetsår
15.
Fastställande av årsavgift per medlem till
förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som
SB&K beslutat om för samma medlemmar
16.
Fastställande av eventuella extra avgifter
för innevarande verksamhetsår
17.
Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18.
Fastställande av budget för innevarande
verksamhetsår
19.
Val av ordförande i Förbundet
20.
Val av vice ordförande i Förbundet
21.
Val av kassör i Förbundet
22.
Val av sekreterare i Förbundet
23.
Val av 3 övriga ledamöter i
förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
24.
Val av ordförande i valberedningen samt 2

5.1 Vid förbundsstämma skall följande ärenden
behandlas:
1.
Mötets öppnande
2.
Upprop, fullmaktsgranskning samt
fastställande av röstlängd för mötet
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 jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll,
samt val av två rösträknare
7.
Godkännande av dagordningen
8.
Föredragande av verksamhetsberättelse
9.
Föredragande av förvaltningsberättelse
10.
Revisionernas berättelse
11.
Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
12.
Behandling av ärenden, som
förbundsstyrelsen föreslår
förbundsstämman (propositioner)
13.
Behandling av motioner som i stadgeenlig
tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha
fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14.
Fastställande av verksamhetsplan för
innevarande verksamhetsår
15.
Fastställande av årsavgift per medlem till
förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som
SB&K beslutat om för samma medlemmar
16.
Fastställande av eventuella extra avgifter
för innevarande verksamhetsår
17.
Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18.
Fastställande av budget för innevarande
verksamhetsår
19.
Val av ordförande i Förbundet
20.
Val av kassör i Förbundet
21.
Val av 5 övriga ledamöter i
förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
22.
Val av ordförande i valberedningen samt 2
övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter
skall vara lika fördelat mellan könen

25.
26.

övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter
skall vara lika fördelat mellan könen
Val av två revisorer
Mötets avslutande

23.
24.

Val av två revisorer
Mötets avslutande

4 kap Förbundsstyrelsen

4 kap Förbundsstyrelsen

§ 3 Styrelsens sammansättning

§ 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.

3.1 Förbundsstyrelsen består av
förbundsordförande, förbundskassör och 5 övriga
ledamöter, samt två suppleanter. Ledamöter ska
vara lika fördelat mellan könen. Suppleanter ska
vara lika fördelat mellan könen.
Vid konstituerande möte utses vice
förbundsordförande och förbundssekreterare.

Bilaga 7

Verksamhetsplan 2022
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
Barn och ungdom
Barn- och ungdomskommitténs syfte är att sätta 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. Under 2021 har även en översyn påbörjats av tävlingsregler för barn och
ungdomar. Ett arbete som kommer intensifieras under 2022 i samarbete med Svenska Budo &
Kampsportsförbundet. Vi kommer bland annat att då titta närmare på “meningsfullt tävlande” och
ytterligare se över hur barn och ungdomar tävlar i BJJ.
I övrigt kommer kommittén fortsatt arbeta vidare med att:
●
●
●

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 och inspirera

Under 2022 planeras det för två läger för juveniles och de äldsta barnen. Ett av lägren bör ligga i
anslutning till SM och i det fallet bara omfatta juveniles medan det andra lägret ligger under våren 2022.
Till det lägret bjuds 15-åringar in för att vi ska kunna få en liten större grupp. Målet är att lägren ska vara
kostnadsfria för deltagarna, alltså att förbundet står för boende, mat och själva lägret samt eventuellt
resa.

Domare
Domarkommittén finns till för att höja kvaliteten på tävlingarna i Sverige genom att se till att alla regler
följs och som ett stöd för domare och utövare. Vår uppgift är även att öka antal aktiva domare och
utbilda både utövare, tränare och framtida domare. De huvuddomare som finns att tillgå idag behöver
även de öka i antal och professionaliteten och synligheten behöver öka.
Som ett led i arbetet med att stärka kvaliteten planeras det att under 2022 genomföras flertalet
seminarium och utbildningsinsatser på flera olika platser i Sverige.
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Sjukvård
Sjukvårdskommittén samarbetar med tävlingsarrangörer, om så önskas och behövs, vad gäller stöd i att
rekrytera sjukvårdare till tävling genom sjukvårdspoolen. I övrigt är kommitténs främsta uppgift att
kontrollera giltig legitimation på de sjukvårdare som tävlingsarrangörer anger i sin sanktionsansökan.
Detta sker i HOSP (Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal).
Sjukvårdskommittén bistår också med rekommendationer om vad som bör finnas i sjukvårdsväska, både
vid tävling och träning.

Antidoping
I styrelsen har en antidopingansvarig utsett. En satsning kommer att inledas under året för att informera
och utbilda medlemsföreningar och utövare inom antidoping. I ett första skede kommer främst landslag
och styrelse att utbildas i antidopingfrågor och ett närmare samarbete med Antidoping Sverige kommer
att upprättas.

Tävling
Styrelsen har under 2021 arbetet fram tydligare riktlinjer för vad som krävs för att en förening ska få
beviljad sanktion för att arrangera en tävling. Om en förening bryter mot någon av reglerna utfärdas en
varning och föreningen riskerar att inte beviljas någon sanktion de påföljande två åren. Dessa regler
träder i kraft 1 januari 2022. Ytterligare översyn och arbete kring tävlingar och sanktion kommer fortsätta
under 2022 med målet att förenkla och förtydliga för både arrangörer, förbund och tävlingsdeltagare.
SM planeras till sista helgen i september och medlemsföreningarna kommer under vintern att få ansöka
om att bli samarbetspartner.

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 vill vi under 2022 komma igång med den idrottsspecifika 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.
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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, vars start har fått skjutas fram från
2021 till 2022 med anledning av pandemin. Vid varje tillfälle kommer utbildningen att ske på 3 olika orter
i landet. Första tillfället hoppas vi kunna genomföra under våren/sommaren 2022.

Mångfalds- och inkluderingskommittén
Kampanjen bryttystnaden som startades upp under hösten kommer fortlöpa under våren 2022 där det
bland annat planeras en workshop i ämnet. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan som föreningarna
kan använda sig av kommer också påbörjas under våren. Kommittén kommer jobba för att inleda ett
samarbete med SB&K som även de har ett pågående arbete som rör samma typ av frågor.

Elit och landslag
Pandemin gör det svårt att planera för verksamheten och i synnerhet för elit- och
landslagsverksamheten.
Den årsplan som presenteras här kommer troligen att förändras beroende på hur vi kan träna och resa.
Den är därför preliminär och kanske mer en förhoppning än en given plan för verksamheten 2022.
EM
Vårläger/Sommarläger
VM
SM

Februari
Juni-aug
slutet på maj
sista helgen september

Kommunikation
Kommunikationskommitén avser att få förbundet mer synligt i våra kanaler - Facebook, Instagram och
hemsida. Vi vill även uppmärksamma landslaget och våra elitutövare samt sprida viktig information som
uppdateras på hemsidan. Fortgående 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. Likaså kommer det ske en översyn av den visuella
identiteten.
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Föreningar och medlemmar
Förbundet har sett en nedgång vad gäller antal medlemmar under 2021 men ändock fortsätter
förbundet att växa i stadig takt vad gäller antal föreningar. Vi vill under 2022 göra en översyn och ett
strategisk arbete kring medlemsfrågan, gärna i nära samarbete med SB&Ks kansli.

Styrelsen
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.
Vi vill med hjälp av värdegrundsarbete, kommunikation, utbildning och trygga idrottsmiljöer samt en
satsning på barn och unga främja en utvecklande verksamhet inom förbundet och hos våra föreningar.
Detta i syfte att stärka våra föreningar så att den verksamhet de erbjuder är både säker och trygg och av
högsta kvalitet.
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Bilaga 8

Budget SBJJF 2021

Intäkter

Utgifter

97

Brasiliansk Jiu-Jitsu

97

BJJ

970

BJJ

600000

20000

971

SM

25000

150000

972

Landslag/Elitsatsning

40000

300000

973

Anställning

974

Styrelsen/kommunikation

975

Domarkommittén

976

Utbildning

977

Sjukvårdskommittén

978

Återstartsstöd

978

Ungdomskommittén

980

Trygga idrottsmiljöer

Summa

BJJ

Summa

Brasiliansk Jiu-Jitsu

Intäkter
Återstart

Utgifter
Återstart

50000

400245

50000

200000

95000

50000

50000

75000

860245
45000

190000
100000

765000

815000

