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Svenska Jiujitsuförbundets stadgar
Dessa stadgar grundar sig på stadgar, fastställda av Svenska Jiujitsuförbundet i Vingåker, den
6 november, 1971. Stadgarna är vidare reviderade i juni 1974, september 1980, maj och
december 1993. Justeringar gjordes 1997, 2004 och 2005. Stadgarna reviderade ytterligare vid
extra årsmöte 2005-07-02 och i Vessigebro 2009-06-27. Senaste justeringar gjordes på
ordinarie årsmöte i Göteborg 2019-04-06.

Bakgrund
Svenska Jiujitsuförbundet bildades den 4 januari 1971.
Förbundets medlemmar har varit och är stiftarna, (Bil 1), medan föreningarna var anslutna till
förbundet.
Med verkan den 4 januari 1994 förändrades förbundet till ett demokratiskt förbund med
föreningar som medlemmar, vilket regleras av nedanstående stadgar samt ett avtal mellan
stiftarna och förbundet, nedan kallat Avtalet. Första ordinarie förbundsmöte utlystes till
januari -mars 1995.

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
§1

Svenska Jiujitsuförbundet, som är ideellt och demokratiskt, har till ändamål att administrera
och befrämja samt utöva och vidareutveckla den form av jiujitsu som introducerades i Sverige
av Kurt Durewall 1958 och som grundar sig på principer i humant självförsvar och hithörande
former enligt Durewall-Systemets ideologi. (Bilaga 2 SJF:s EMJ-regler) SJF skall också
bekämpa våldet i samhället, våldsamma självförsvarsformer och budovåldet. SJF:s jiujitsu har
utbildningslinjer för vuxna och barn samt en speciallinje för äldre.
§2

Förbundet är suveränt och skall inte lyda under något annat förbund eller organisation.
Förbundets stadgar och bestämmelser utgör grunden för förbundets verksamhet. I särskilt
avtal, kallat Avtalet, regleras förbundets rättigheter respektive skyldigheter angående rätten
till varumärke med registreringsnummer 166 811 (logotyp, namn m.m.). Förbundet består av
föreningar, som upptages som medlemmar av förbundet. Samma status som medlem och
därmed rösträtt tillerkännes Veteranklubben SHIAI, tidigare Göteborgs Judo- och
Jiujitsuskola med gymnasiet SHIAI, vilken är ursprunget till SJF och hedersansluten.
§ 3 Beslut.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet och extra förbundsmöte samt i särskilda
fall (§§ 8, 9, 13, 23 punkt 18, 32 stycke 3) stiftarnas synpunkter. Då förbundsmöte icke är
samlat är förbundsstyrelsen beslutande organ.
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§ 4 Regler och bestämmelser.

Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av
stiftarna, förbundsmötet eller enligt bestämmande av förbundsstyrelsen.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår.

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
§ 6 Hedersmedlem/hedersordförande.

Förbundet kan till hedersmedlem/hedersordförande utnämna enskild person som på
utomordentligt sätt främjat förbundets syften. Hedersmedlem/hedersordförande utses på
förbundsmöte efter förslag av enig förbundsstyrelse. Hedersmedlem/hedersordförande har inte
rösträtt.
§ 7 Stadgetolkning.

Förbundets verksamhet bedrives enligt dessa stadgar. I händelse av tveksamhet om stadgarnas
riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna,
hänskjutes frågan till nästa förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen. I
särskilda fall anlitas stiftarna (se §3).
§ 8 Förbundets märke och namn.

Inregistreringen av förbundets märke och namn tillhör stiftarna och får användas av förbundet
så länge förbundet drivs efter de icke-våldsprinciper som är beskrivna i förbundets stadgar
och EMJ-regler.
§ 9 Stiftarna.

Vid den siste stiftarens frånfälle kan, om ovan följts, registreringen övergå till förbundet samt
möjligheten att genomföra stadgeändringar.

Kapitel 2 Förbundsmöte
§ 10 Ordinarie förbundsmöte.

Ordinarie förbundsmöte hålles årligen under mars/april och på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen.
Denna kallelse och dagordning för mötet, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser
och valberedningens förslag utfärdas till samtliga av förbundsmöte eller av förbundsstyrelsen
valda eller utsedda förtroendemän och föreningar senast 14 dagar före mötet.
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§ 11 Extra förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen kan, då den finner nödvändigt, sammankalla till extra förbundsmöte. Vid
sådant möte får förekomma till behandling de frågor som kan upptagas på ordinarie
förbundsmöte samt sådana frågor som särskilt anmälts till behandling på det extra
förbundsmötet. Kallelse sker senast 14 dagar före mötet genom utsändning till medlemmarna
och dagordning skall översändas till berörda parter senast 7 dagar före mötet.
§ 12 Rösträtt.

Rösträtt vid förbundsmötet utövas av till förbundet anslutna medlemmar. För rösträtt skall
medlem ha uppfyllt sina åligganden enligt §29. Varje röstberättigad medlem har 1 röst med
tillägg av 1 röst för varje påbörjat 100-tal av medlemmens föreningsmedlemsantal, dock högst
5 röster. Medlems medlemsantal skall vara redovisat senast den 15 januari. Medlem skall
representeras av därtill befullmäktigat ombud. Ombud får representera högst 2 medlemmar.
Ombud skall vara föreningsmedlem i en till förbundet ansluten medlem, som fullgjort sina
skyldigheter enligt §29.
§ 13 Regler för röstning.

Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar, såvida röstberättigat
ombud så begär. Frågor om ansvarsfrihet och stadgeändring eller förbundets upplösande
avgörs genom 2/3 majoritet av på mötet närvarande och röstberättigade medlemmar. Alla
övriga frågor avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Vid ändring
av dagordning krävs godkännande med 2/3 majoritet av på mötet närvarande och
röstberättigade medlemmar. Frågor om stadgeändring och om förbundets upplösning får icke
tas till avgörande med mindre att de finns upptagna på dagordningen samt efter samtycke av
stiftarna. Förbundsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade ombud som deltager i
mötets beslut.
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§ 14 Ärenden.

Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande vid mötet.
4. Val av sekreterare vid mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll.
6. Fråga huruvida mötet är behörigen utlyst.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Godkännande av verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret.
9. Godkännande av förvaltningsberättelsen för senaste räkenskapsåret.
10. Revisionsberättelse för samma tid.
11. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen gäller.
12. Val av ordinarie ledamöter (de punkter som är giltiga för årsmötet)
a) ordförande i förbundet för en tid av två år.
b) vice ordförande i förbundet för en tid av två år
c) kassör i förbundet för en tid av två år
d) sekreterare i förbundet för en tid av två år
e) ledamot för en tid av två år.
13. Val av två suppleanter till förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
14. Val av revisor/revisorer för en tid av ett år.
15. Val av revisorsuppleant/revisorsuppleanter för en tid av ett år.
16. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en skall utses till sammankallande, för en
tid av ett år.
17. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
19. Behandling av ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsmötet.
20. Förslag som i laga tid ( enligt § 16) inkommit till förbundsstyrelsen.
21. Mötets avslutande.
§ 15 Valbar till funktionär.

Valbar i förbundsstyrelsen eller till post inom någon under förbundet lydande kommitté eller
liknande är endast person som är medlem i en förening som är ansluten till och har fullgjort
sina förpliktelser gentemot förbundet enligt dessa stadgar. Person som efter valet inte längre
är medlem i en förening som är ansluten till förbundet eller om föreningen inte fullgör sina
förpliktelser gentemot förbundet enligt dessa stadgar, måste personen avgå med omedelbar
verkan. Ledamot eller suppleant i till förbundet hörande styrelse eller kommitté är icke valbar
som revisor eller revisorssuppleant.
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§ 16 Motioner till förbundsmötet.

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsmöte avges skriftligen senast 30 dagar
före förbundsmötet hålles. Rätt att inge förslag tillkommer förbundsstyrelsen samt till
förbundet anslutna medlemmar.

Kapitel 3 Förbundsstyrelsen
§ 17 Beslutanderätt.

Förbundsstyrelsen är, då förbundsmöte icke är samlat, förbundets beslutande organ.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet till och med förbundsmötet påföljande
år.
§ 18 Sammansättning.

Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: en ordförande, en vice
ordförande, en kassör, en sekreterare och en övrig ledamot samt två suppleanter.
§ 19 Adjungerade ledamöter.

En representant för Stiftare respektive Riksinstruktör är ständigt adjungerade för uppdrag
inom styrelsen. Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera ytterligare person(er) för
speciella uppdrag inom styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men ej
rösträtt.
§ 20 Tillsättande av kommittéer.

Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer, utskott eller arbetsgrupper för speciella
ändamål. Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer.
§ 21 Styrelsemöte och kallelse till styrelsemöte.

Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall tillsändas
samtliga ledamöter och suppleanterna senast en (1) vecka före respektive möte. Kallelse
utfärdas av styrelsens ordförande.
§ 22 Beslutsmässighet.

Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst tre är närvarande. Vid
besluts fattande gäller i övrigt enkel majoritet. Vid lika röstetal har förbundsordföranden
utslagsröst. Rösträtt i styrelsen får icke utövas medelst fullmakt. Om förbundsordföranden
finner erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom telefon eller via elektroniskt media.
Beslut i sådant ärende skall rapporteras vid närmaste följande styrelsemöte.
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§ 23 Åligganden.

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att
1. efterleva avtalets lydelse,
2. verkställa förbundsmötets beslut,
3. utgöra ett impulsgivande organ inom jiujitsu och därför hålla sig väl underrättad om den
verksamhet som bedrivs av kommittéer, utskott, arbetsgrupper och föreningar,
4. övervaka all under förbundet sorterande träningsverksamhet, gradering, utnämningar samt
godkänna erforderliga reglementen,
5. handhava och ansvara för förbundets medel, förelägga förbundsmötet ekonomisk plan för
verksamhetsåret och upprätta äskande för kommande verksamhetsår,
6. bestämma tid och plats för förbundsmötet samt ombesörja vederbörliga förberedelser för
mötet,
7. upprätta och i god tid före förbundsmötet hålla verksamhets- och förvaltningsberättelser
jämte sammanträdesprotokoll samt räkenskaper med tillhörande handlingar tillgängliga
för revision. Handlingarna ska senast sex (6) veckor före förbundsmötet överlämnas till
revisorn/revisorerna,
8. upprätta förslag till röstlängd för förbundsmötet,
9. till förbundsmötet framlägga eventuella förslag till hedersledamöter eller
hedersordförande i förbundet,
10. besluta om eventuell utdelning av förbundets förtjänsttecken,
11. föreslå avgifter för nästkommande verksamhetsår,
12. pröva och avgöra frågor om anslutning av nya föreningar i enlighet med SJF:s
föreningsstadgar, (Bil 3), samt uteslutning av föreningar ur förbundet, liksom handlägga
besvär av föreningar fattade beslut om bestraffning,
13. föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt,
14. föra register över anslutna föreningar deras namn och deras symboler,
15. föra register över utförda graderingar till 1 kyu, Dan-grader samt instruktörsutnämningar
(namn, klubb, datum, examinatorer),
16. styra Förbundsläger, Riksläger och Specialläger samt bevilja lägersanktioner, då mer än 3
klubbar inbjudes till klubbläger,
17. tillse att graderingsbestämmelserna vidmakthålles och efterlevs,
18. icke utan stiftarnas medgivande återinta föreningar och enskilda personer, (gäller åren
1971-1993) som övergått till självförsvarsform, vilken ej överensstämmer med SJF:s
ideologi, eller av olika skäl uteslutits ur förbundet.
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Kapitel 4 Förbundets kommittéer
§ 24 Kommittéer.

De av förbundet och förbundsstyrelsen tillsatta kommittéerna har att bedriva den av
förbundsstyrelsen beslutade verksamheten, i enlighet med de bestämmelser som framgår av
varje kommittés befogenheter, (Se kommittéernas arbetssätt)

Kapitel 5 Revision
§25 Tillsättande av revisor/revisorer.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av revisor/revisorer.
Revisor/revisorer och revisorsuppleant/revisorsuppleanter utses av förbundsmötet.
§ 26 Åligganden.

Revisorn/revisorerna skall senast 21 dagar före förbundsmötet efter verkställd revision till
förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse jämte de från förbundsstyrelsen för revision
mottagna handlingarna.

Kapitel 6 Valberedning
§ 27 Valberedning.

För beredning av val enligt ovan skall utses en valberedning, bestående av tre ledamöter,
varav en sammankallande. Samtliga ledamöter skall vara medlem i en förening som är
ansluten till och har fullgjort sina förpliktelser gentemot Svenska Jiujitsuförbundet enligt
dessa stadgar. Valberedningens förslag skall tillställas förbundsstyrelsen senast 4 veckor
innan förbundsmötet och vara bilaga till föredragningslistan för årsmötet.

Kapitel 7 Medlemmar
§ 28 Upptagande av medlem.

Såsom medlem i förbundet kan upptagas förening som bedriver Jiujitsuverksamhet enligt
Durewall-Systemet. Ansökan om medlemskap i förbundet göres i överensstämmelse med av
förbundet fastställd ordning.
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§ 29 Åligganden.

Det åligger medlem att:
1. följa förbundets stadgar samt övriga bestämmelser och reglementen
2. till förbundet varje år senast 31 januari erlägga av förbundsmötet fastställda avgifter för
innevarande verksamhetsår
3. till förbundet senast 15 januari insända begärda årsrapporter och förnyelseansökningar
4. föra kassabok, protokoll och medlemsförteckning
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning samt
6. på anfordran utlämna sina räkenskaper och övriga handlingar till förbundsstyrelsen eller
vederbörande kommitté för granskning.
7. Underlåtenhet att uppfylla dessa förpliktelser medför att föreningen ej har rösträtt vid
årsmöten.
§ 30 Behörighet.

Föreningsmedlem i förening som ej är ansluten till Svenska Jiujitsuförbundet eller
föreningsmedlem till förening som ej har fullgjort sina förpliktelser gentemot Svenska
Jiujitsuförbundet enligt dessa stadgar,
 äger sådan förening eller föreningsmedlem ej rätt, såvitt ej förbundsstyrelsen godkänt
detta, att deltaga i av någon av förbundets instanser, anordnade träningsläger och
utbildningar eller övriga arrangemang inom ramen för förbundets verksamhet,
 eller att nyttja förbundet namn, märke eller övriga insignier på väggar, kläder, i skrift eller
på annat sätt.
§ 31 Utträde/nedläggning.

Förening som önskar utträda ur förbundet, skall göra skriftlig anmälan därom.
Nedläggning/upphörande av förening skall i förväg meddelas förbundsstyrelsen så
medlemmarnas intresse för jiujitsu och vidareträning kan vidmakthållas exempelvis genom
medlemskap i annan förening.
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§ 32 Uteslutning.

Medlem kan uteslutas om den, trots påminnelser,
 underlåtit att senast den 31 januari varje år till förbundet erlägga fastställda avgifter
 underlåtit att senast den 15 januari varje år insända begärda årsrapporter
 bedriver sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada jiujitsuns anseende i
samhället, eller som på annat satt påtagligt motarbetat förbundets eller stiftarnas intressen,
eller som
 underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning fattats av förbundet eller dess
kommittéer
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen, sedan medlemmen beretts tillfälle att inom
tre (3) veckor yttra sig i frågan, som med angivande av skälen därefter skriftligen skall
meddela medlemmen inom två (2) veckor.
§ 33 Bestraffning.

I fråga om bestraffning gäller förbundsstyrelsens beslut.

Bilaga till stadgarna.
Bilaga 1. Namn på stiftarna
Bilaga 2. EMJ-regler
Bilaga 3 Förslag till föreningsstadgar.
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Bilaga 1 till Svenska Jiujitsuförbundets förbundsstadgar
Förbundets stiftare, aktiva styrelsemedlemmar i SJF fram t o m 1994-01-04
Fritz Schubert, Göteborg,
förbundsordförande under åren 1971-1980 samt 1987 fram t o m 4 januari 1994 på förbundets
23-årsdag. Utnämnd till Hedersordförande 5 januari 1994.
Kurt Durewall, Göteborg,
idégivare till förbundet, skapare av det moderna, mjuka självförsvarssystemet och förbundets
förste och ende Riksinstruktör under åren 1971 -1993. Durewall kvarstår som Riksinstruktör
fr.o.m. 1994 tills nyval sker.
Marja Nilson, Göteborg,
förbundssekreterare alltsedan förbundets bildande 1971 fram t o m 4 januari, 1994.
Göran Celander Göteborg,
vice förbundsordförande från 1980. Celander jämställs med stiftarna, trots senare inträde.
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Bilaga 2 till Svenska Jiujitsuförbundets förbundsstadgar

Svenska Jiujitsuförbundet – SJF
EMJ-regler
Etiska, medicinska och juridiska regler för Jiujitsu och Budosporter.

Inledning
I allmänhetens ögon och ofta även bland självförsvars- och Budoutövare finns stora likheter
mellan SJF´s (Durewall-Systemets) självförsvar och övriga självförsvarsformer eller
Budoarter. SJF har därför tagit fram dessa EMJ-regler som klart uttalar de principer som
ligger till grund för SJF´s utövande av Jiujitsu och Budo.
Budo = Kampens väg; är sport, motion och filisofi.
Jiujitsu = Mjuk teknik; är självförsvar och filosofi.

EMJ-regler står för:
1.
Etiska regler som är grundsatser eller värderingar som styr vårt uppträdande
gentemot andra människor.
2.

Medicinska regler som är riktlinjer för val av tekniker och teknikers utförande
med hänsyn till tänkbara medicinska effekter.

3.

Juridiska regler som följer den lagstiftning som finns om nödvärn, annan
nödhandling och samtycke, vilka är vägledande för SJF´s självförsvars- och
budoutövande.

EMJ-reglerna är framför allt ett förtydligande av de etiska grundprinciperna i SJF´s stadgar
för hur självförsvar skall utövas. EMJ-reglerna trycker på de värderingar som skall styra
medlemmarnas handlande mot andra människor, vilka leder till att målet för de etiska,
medicinska och juridiska reglerna uppnås. Ytterligare förtydligande och anvisningar
beträffande SJF´s grundprinciper och hur dessa skall omsättas i vår Jiujitsu och Budo, finns i
SJF´s stadgar, i etiketts- och nödvärnskompendierna, i instruktörs- och
graderingsbestämmelserna samt i regelpraxis. EMJ-reglerna gäller all träning, instruktion,
uppvisning och marknadsföring av Jiujitsu och Budo inom SJF.
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EMJ-reglerna
EMJ-reglerna omfattar följande punkter

Grundsatser

Medlemmens skylldigheter

Anlitande av instruktör från andra förbund eller från utlandet

Instruktion och träning

Uppvisningar

Praktiskt självförsvar

Marknadsföring
Grundsatser
Etiska grundsatser
Medlemmar i SJF skall vid självförsvars- eller budoutövande undvika att uppträda
arrogant, förolämpande, nedsättande eller på annat sätt bete sig så att andra människor
(tränande, åskådare, allmänhet) finner behandlingssättet stötande eller så att det kan ge en
felaktig uppfattning om hur självförsvar och Budo utövas inom SJF.
Medicinska grundsatser
Medlemmar skall vid valet av olika tekniker och vid utförandet av teknikerna så långt som
det är möjligt, förhindra att fysisk skada uppstår på andra människor.
Juridiska grundsatser
Medlem i SJF skall känna till och vid praktiskt självförsvar efter bästa förmåga följa den
lagstiftning som finns om nödvärn, annan nödhandling och samtycke.
De tekniker som används vid självförsvar skall i första hand anpassas till angreppets art
och vara så humana som möjligt sett ur etisk, medicinsk och juridisk synvinkel.
Medlemmens skylldigheter
Medlem får ej åsidosätta EMJ-reglerna på grund av andra medlemmars kön, hudfärg,
nationalitet, religion, åsikt, ålder, handikapp, samhälls- eller ekonomiska ställning.
Medlem, speciellt instruktörer och ledare, bör i sin vidare utbildning så långt som möjligt
följa senaste rön och forskningsresultat, vad gäller etiska synsätt, medicinska framsteg,
lagstiftning eller allmän praxis, som kan påverka utövandet av självförsvar och Budo.
SJF bevakar genom sin styrelse och olika grupper/kommittéer fortlöpande utveckling
inom dessa områden och sprider nya kunskaper via instruktörsutbildning, träningsläger,
informationsblad mm. Instruktörer och ledare har ansvaret för att dessa nya rön sprids
vidare till klubbmedlemmar/tränande.
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Instruktörer från andra förbund och utländska instruktörer
Vid anlitande av instruktörer från andra organisationer/förbund än SJF eller vid anlitandet
av utländska instruktörer, måste det poängteras att de skall hålla sig till SJF´s EMJ-regler.
Följer en inbjuden instruktör ej EMJ-reglerna, skall instruktören omedelbart entledigas
från sitt uppdrag och inte bjudas igen.
Instruktion och träning
Instruktörens uppträdande
Instruktören skall vara ett föredöme och lära sina elever ett sportsligt uppträdande, byggt
på EMJ-reglerna, inom Jiujitsu och Budo. Instuktören skall även förklara vad som är
tillåtet inom den art som tränas samt aldrig undervisa i förbjudna eller farliga tekniker.
Instuktören skall vid sin instruktion poängtera de etiska, medicinska och juridiska regler
som gäller för SJF.
Grundtanken för all träning, uppvisning och marknadsföring skall vara att aldrig lära ut
förråande eller nedsättande metoder eller tekniker.
Instruktören skall lära eleven att Budotekniker tränas som sport och inom de regler som
gäller för sporten. Budotekniker tränas ej som självförsvar.
Hur träning skall bedrivas
Eleven skall handledas och kontrolleras både i teori och praktik, så att de ej använder eller
propagerar för förråande, nedsättande eller riskfyllda tekniker.
Uppvisning
Vid uppvisning i självförsvar eller Budo, skall gott omdöme och skicklighet råda, så att
det ej vid uppvisningen förs ut farliga/olämpliga tekniker i avsikt att imponera på
publiken. Skillnaden mellan idrott och självförsvar skall poängteraas på ett sådant sätt att
åskådare och deltagare ej blandar samman dessa former.
Praktiskt självförsvar
Ytterst skall målet vara att använda ett humant självförsvar, det vill säga ett självförsvar
som ej vållar onödig skada och som följer gällande nödvärnslag (jfr SJF´s grundprincip).
Marknadsföring
Medlemmar i SJF skall ha EMJ-reglerna som grund när de lämnar information till
allmänheten, myndigheter och massmedia om hur SJF utövar Jiujitsu och Budo samt på
vad sätt SJF´s principer skiljer sig från andra utövares synsätt.
Medlem skall ej genom annonsering, skyltning, intervjuer eller andra metoder
marknadsföra sig själv, sin art, sin klubb eller sitt förbund på ett sätt som bryter mot
innerbörden av EMJ-reglerna. Medlem skall ej använda metoder, bilder eller text som kan

15

Svenska Jiujitsuförbundet
verka stötande för andra människor (t.ex. förråande eller våldsförhärligande) eller som ger
en felaktig uppfattning om hur självförsvar och Budo utövas inom SJF.
Medlemskap i SJF
Förening som söker inträde i SJF skall uppvisa och/eller förklara vilka regler/principer
och tekniker som används vid träning av självförsvar eller Budo.
Skulle föreningen ej följa principerna i SJF´s EMJ-regler, får föreningen sex månader på
sig att låta instruktörer och ledare införliva EMJ-reglerna, varpå ny ansökan om inträde
behandlas.
Medlem i SJF-ansluten förening får icke i någon form deltaga i andra självförsvarsformers
verksamhet, vilka strider mot EMJ-reglerna.
Undantag: Förbundsstyrelsen kan om synnerliga skäl angives, tillåta enstaka höggraderade
observatörer att teoretiskt, inte praktiskt, medverka. Skriftlig ansökan med angivande av
orsak och noggrann rapport efteråt skall tillställas styrelsen.
Åtgärder vid brott mot EMJ-reglerna
Ledare, instruktör, instruktörsaspirant, elev eller annan medlem som bryter mot EMJreglerna kan efter varning fråntas sin instruktörsutnämning, fråntas eller få sänkt
gradering, och/eller uteslutas ur SJF. I grövre fall kan detta ske med omedelbar verkan.
Att bekämpa våldet, är en uppgift för oss alla.
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