
Varför starta en Ju-jutsuklubb? 

Ju-jutsuträning runt om i landet bedrivs i idrottsföreningar, ju-jutsuklubbar. En ju-jutsuklubb 

bildas när ett antal personer har ett gemensamt intresse av att träna ju-jutsu tillsammans. En 

förening är en juridisk person, vilket bl a innebär att föreningen kan ingå olika avtal, öppna 

bankkonto, söka bidrag och söka medlemskap i olika förbund.  

Hur många måste man vara? 

För att kunna bilda klubben bör man vara minst tre personer. Svenska Ju-jutsuförbundet har 

en regel som säger att klubben måste betala för minst tio medlemmar årligen för att få tillhöra 

förbundet. 

Bilda klubb 

De intresserade personerna kallas till ett möte, där man beslutar sig för att bilda klubben, 

bestämmer vad klubben skall heta, vilken verksamhet som skall bedrivas, antar förslag till 

stadgar och väljer en tillfällig styrelse fram till det första årsmötet. De beslut som fattas skall 

antecknas i ett protokoll. 

De flesta idrottsföreningar i Sverige är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) genom något av 

deras medlemsförbund. RF beskriver på http://www.rf.se/For-idrottsforeningar/Att-bilda-en-

idrottsforening2/ den är sidan utförligare hur en idrottsförening bildas, och på 

http://www.rf.se/For-idrottsforeningar/Att-bilda-en-idrottsforening2/Stadgemall/ den är sidan 

finns s k normalstadga för idrottsföreningar att ladda ned. Organisationsnummer tilldelas efter 

ansökan av Skatteverket. http://www.skatteverket.se/  

Efter att klubben bildats bör man starta ett bankkonto eller plusgirokonto, kontakta 

kommunens fritidskontor för att få tillgång till en träningslokal, samt ansöka om medlemskap 

i Svenska Ju-jutsuförbundet. 

Ett alternativ till att starta en helt ny förening kan vara att bilda en sektion i en befintlig. 

Många föreningar har sektioner, och därigenom kan man få hjälp med hur man bygger upp en 

bra verksamhet. Fördelen med att både administration och lokal kan finnas klart bör dock 

vägas mot den självständighet över ekonomi och beslutsfattande en egen klubb för Ju-jutsu 

Kai-verksamheten innebär. 

Frågor 

Frågor kring bildandet av en ju-jutsuklubb eller medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet kan 

ställas via e-post till info@ju-jutsu.se eller genom telefon till förbundets vice ordförande Ola 

Johanson, som är ansvarig för information om klubbstarter, tel 0480-103 60. 
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