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1

Allmänt

Kommittéerna arbetar på uppdrag av SJF:s årsmöte under överinseende av förbundsstyrelsen.
Kommittéerna skall självständigt arbeta efter nedanstående riktlinjer. Styrelsen skall hållas
fortlöpande informerad om verksamheten under året.
SJF har fr o m 2011-01-01 följande kommittéer:
− Utbildningsrådet (UR).
− Riksgraderingskommittéen (RGK).
− Lägerkommittéen (LK).
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2

Utbildningsrådet (UR)

Utbildningsrådet (UR) är ansvarigt både för den tekniska utvecklingen och utbildningen av
instruktörer samt godkännandet av instruktörer inom förbundet.
UR är vidare ansvarigt för träningsinnehållet vid läger som arrangeras i förbundets regi och
samverkar vid dessa arrangemang med lägerkommittéen och styrelsen.
UR består av cirka tio medlemmar som alla har omfattande kunskap i SJF-jiujitsu och stort
engagemang inom Svenska Jiujitsuförbundet.
UR har en person som är sammankallande för tekniska frågor och en person för
instruktörsutbildningen. Riksinstruktören erbjuds dessa poster men kan delegera posterna som
sammankallande till annan medlem i UR, i första hand till Biträdande Riksinstruktör.
Utbildningsrådet har sitt huvudsakliga engagemang inom nedanstående kunskapsområden:
− Allmän teknik och basprogrammet.
− Självförsvar för kvinnor.
− Barnträning.
− Jiujitsuergonomi.
− Jiujitsukunskap.
− Sjukvård.
− Juridik och etik.
− Allmän instruktörskunskap
− Graderingskunskap.
För varje kunskapsområde finns en huvudansvarig inom UR. En och samma person kan vara
ansvarig för flera kunskapsområden men det är önskvärt att ansvaret sprids mellan UR:s
medlemmar, likaså att många inom UR har god kunskap om flera kunskapsområden.
Kandidat till UR nomineras av sammankallande och godkänns av förbundsstyrelsen för fyra
år i taget. Medlemmar i UR bör inneha Specialinstruktörs kompetens.
Huvudansvarig ansvarar för att kompetensen inom det egna kunskapsområdet bibehålls och
vidareutvecklas samt att instruktörsutbildningar inom området genomförs och håller hög
klass.
Medlem i UR erhåller kompensation enligt av styrelsen fastställda regler.
Om sammankallande bedömer att en UR-medlem inte fullgör sitt uppdrag så kan dennes URuppdrag avslutas i förtid.
Sammankallande färdigställer en verksamhetsberättelse inför årsmötet.
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2.1

Riksgraderingskommittéen (RGK)

Riksgraderingskommittéen (RGK) är ansvarig för tester och graderingar till 1 kyu och till
dan-grader (förbundsgraderingar).
Tester till 1 kyu och till 1 dan kan i vissa fall delegeras (se instruktörsbestämmelser).
RGK har en person som är sammankallande, posten erbjuds Riksinstruktör men den kan av
denne delegeras till Biträdande Riksinstruktör.
RGK består av fem medlemmar som även ingår i UR och har Daninstruktörsgrad.
Specialinstruktör helst från UR kan adjungeras till RGK för enskilda graderingar.
Kandidater till RGK nomineras av sammankallande och godkänns av majoriteten RGKmedlemmar och förbundsstyrelsen för fyra år i taget.
Medlem i RGK erhåller kompensation enligt av styrelsen fastställda regler.
Om sammankallande bedömer att en RGK-medlem inte fullgör sitt uppdrag så kan dennes
RGK-uppdrag avslutas i förtid.
Sammankallande färdigställer en verksamhetsberättelse inför årsmötet.
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3

Lägerkommittéen (LK)

Lägerkommittéen (LK) är huvudansvarig för den övergripande organisationen för läger som
anordnas i förbundets regi.
Mycket av de rent praktiska göromålen åligger dock arrangerande klubb.
LK består av tre medlemmar. En sammankallande väljs av kommittéen för ett år i taget. Ny
medlem nomineras av sammankallande och godkänns av styrelsen för tre år i taget.
Medlemmar i lägerkommittéen bör ha god kännedom om förbundets organisation, ha högt
eget deltagande på förbundsläger, gärna ha förbundsinstruktörs kompetens och ha ett nära
samarbete med UR och styrelsen.
Medlem i LK erhåller kompensation enligt av styrelsen fastställda regler.
Om sammankallande bedömer att en LK-medlem inte fullgör sitt uppdrag så kan dennes LKuppdrag avslutas i förtid.
Sammankallande färdigställer inför årsmötet en verksamhetsberättelse.
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