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Öppet brev till styrelsen i  
Varbergs Judoklubb 2017-2018 

2018-02-02 

Med anledning av borttvingade medlemmar 
Med detta brev vill vi i Budoklubben Ninpo Varberg (BNV) uttrycka vår bild av det styrelsen i 

Varbergs Judoklubb (VJK) gjort gentemot oss det senaste året. Aktiviteter vi anser är 

ohederliga, oseriösa och går emot såväl VJK:s kärnvärden om ”värme, jämställdhet och 

kamratskap” som idrottens grundläggande värderingar. 

Bakgrund 
Fram till VJK:s årsmöte år 2017 var vi medlemmar i VJK och tränade vår stil, Ninpo 

Goshinjutsu (Ju Jutsu). Styrelsen hade då lagt fram en proposition om att ändra stadgarna så 

det inte längre var möjligt för oss att träna i klubben. Ordföranden lade bland annat fram 

falska påståenden om våra träningsformers och stilars olikheter samt felaktiga uppgifter om 

våra förbundstillhörigheter för årsmötet och fick efter påtryckning dementera dessa. 

Argumenten höll med andra ord inte ihop. Med en rösts marginal godkändes motionen och 

vi var på dagen inte längre medlemmar i VJK. Vi fick lov att fortsätta träna i lokalen över 

sommaren men hade inte någon respit att starta en förening eller försäkra oss mot skador. 

VJK:s styrelse hade på förhand, innan årsmötets beslut, valt att inte förlänga vårt 

medlemskap i Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Svenska Jujutsufederationen. 

Vi blev lovade ett ekonomiskt startbidrag och att få behålla vår utrustning. Vi blev lovade att 

få vara kvar i lokalen över sommaren och få hyra lokalen därefter. Styrelsen skickade ett 

avtal som var adresserat till vår huvudinstruktör personligen. I samråd med 

Riksidrottsförbundets (RF) jurister förkastades detta avtal eftersom det inte fanns en 

nybildad förening som motpart. Efter påtryckningar lovade VJK:s ordförande att ett nytt 

avtal skulle upprättas när vi bildat en ny förening. 

När föreningen BNV startats fick vi hyra lokalen en termin. När vi sedan begärde förhandling 

om ekonomiskt startbidrag avslog styrelsen först vår begäran. Vi fick då påminna om deras 

tidigare löfte. Då fick vår ordförande ett oförhandlingsbart, tidsbegränsat avtalsförslag om 
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10 000 kronor. Det stod inget om vår utrustning i avtalet och styrelsen ville inte lämna bort 

dessa först (men de ändrade sig senare). En hyresklausul med tillhörande uppsägningstid och 

hyreskostnad saknades helt. 

I vår beroendeställning, där vi inte fick förhandla alls med styrelsen och samtal fördes 

mestadels via e-post och telefon, skulle vi inte få några pengar om vi inte skrev på avtalet. Vi 

gick med på det, dock mycket motvilligt. 

När sedan frågan kom upp om att fortsätta hyra lokalen fick vi avslag med argument som vi 

ställer oss starkt kritiska till. 

Styrelsens argument 
Vid samtal med vissa medlemmar i styrelsen framkom argument av personlig karaktär. Dessa 

återkommer inte i korrespondensen med styrelsen. Styrelsens argument: 

1. ”Utifrån boksluten som gjorts de senaste åren har er stil samt ju jutsun, genererat 

negativt resultat i förhållande intäkter och utgifter.” 

2. ”Turerna kring stilen och medlemmarna i Goshinjutsu har varit något som nästan 

varit en stående punkt på styrelsemötena de senaste 5 åren” … ”turerna kring 

goshinjutsu har de sista 3 åren varit krävande för många” 

3. ”saker som lovats och inte hållits, förväntningar som sagts som inte uppfyllts” 

4. ”samtal som upplevts otrevliga och ibland hotfulla” 

5. ”missuppfattningar och såsom vi uppfattar det negativ attityd kring 

överenskommelsen som vi erbjöd er” 

6. ”bristande engagemang” 

7. ”städningen” 

8. ”den negativa attityd som stilen bidrog till låg bland annat till grund för den 

proposition styrelsen kring stadgeändring som genomfördes på årsmötet 2017” 

9. ”En del har lämnat föreningen och en del känner att motivationen minskar” 

Våra synpunkter till styrelsens argument 
Vi har stark anledning att tro att det finns medlemmar i styrelsen som hyser någon form av 

ovilja att se oss som en del i klubben. Inför årsmötet 2017 sades det att de vill ”renodla” till 

en 100% judoklubb och det kan vi ha förståelse för. 

Vi anser dock att de stadgeändringar som gjordes då skulle träda i kraft efter ett år, så vi 

hade haft chans att starta förening, komma igång och under tiden fortsätta träna och vara 
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försäkrade i VJK. En föreningsjurist vi samtalat med håller med och anser VJK:s styrelses 

agerande som ”juridiskt korrekt men moraliskt förkastligt”. 

De beslut som VJK:s styrelse fattar gentemot vår nya förening, Budoklubben Ninpo Varberg, 

ska baseras på de som är kvar i vår förening, inte gammalt groll gentemot gamla medlemmar 

som inte längre finns kvar. 

VJK har genom åren haft årsmöten som borde ha lyft frågan om vårt inkluderande, men 

årsberättelse, ekonomisk redogörelse och revision har godkänts. 

Som svar på ovanstående argument från VJK:s styrelse: 

1. VJK:s styrelse visade oss räkenskaper från de senaste 10 åren, och där fanns ett 

sammantaget resultat för våra aktiviteter om -18 389 kronor. Stora intäkter som varit 

dessförinnan i samband med tävlingar och event togs inte med i beräkningen. 

Styrelsen tar heller inte upp att samtliga år har eventuella negativa resultat godkänts 

av dåvarande styrelse samt av respektive årsmöte då VJK gått ekonomiskt bra ändå, 

en kalkylerad förlust alltså. Dessa bokslut kan med andra ord inte på något sätt läggas 

BNV till last. 

2. Om styrelsen haft vår stil på agendan och känt att vi varit ett problem borde vi ha 

blivit informerade om det. Om medlemmar känt att vi varit krävande borde vi ha 

blivit informerade om det. Det borde finnas i sammanträdesprotokoll. Vi borde ha 

fått en chans att ordna eventuella olägenheter. Vad har sagts om oss som vi inte 

hört? 

3. Det finns några händelser som vi kan referera till, men VJK:s styrelse har inte nämnt 

något officiellt, så vi måste gissa. Det finns ett tillfälle då en av oss lovat att tjänstgöra 

på en judotävling, men den personens arbete kom emellan och detta förklarades och 

godkändes. Däremot har löften från VJK:s styrelse glömts bort eller inte infriats, som 

till exempel att vi skulle få fortsätta hyra lokalen. 

4. Det här avvisar vi bestämt. Ingen av våra medlemmar har medvetet agerat hotfullt 

eller otrevligt. Vi har visat vårt motstånd till styrelsens beslut men varit sakliga och 

korrekta. Styrelsens attityd gällande avtalet kan däremot uppfattas som synnerligen 

hotfullt som nämnts ovan. 

5. Missuppfattningar är lätt hänt. Då styrelsen inte velat samtala med oss i ordnade 

former uppstår sådana ofelbart. Styrelsen har lätt att anklaga oss för förehavanden i 

och omkring träningslokalen utan att fråga oss sakligt först. Den negativa attityd kring 

styrelsens avtal berodde på att det var utställt som ”take it or leave it”, utan att ge 
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oss en chans att förhandla om dess innehåll. Ett avtal ska ovillkorligen ingås i bästa 

samförstånd. 

6. Bristande engagemang kan förklaras med att vårt medlemsantal sjunkit med åren av 

olika anledningar. Några startade en klubb i Falkenberg på grund av 

pendlingsavståndet. De som var kvar var vuxna människor med nybildade familjer 

och krävande arbeten. Förståeligt enligt oss att inte kunna ställa upp i samma 

utsträckning som tidigare. Nya medlemmar var heller inte införstådda med den 

gamla kultur av samarbete mellan stilarna som rått. En av våra medlemmar erbjöd sig 

att representera stilen på VJK:s styrelsemöten, men blev aldrig inbjuden trots 

påtryckning. Med andra ord ännu ett löfte från VJK:s styrelse som aldrig uppfylldes. 

7. Städningen har vi försökt utföra efter bästa förmåga med vårt medlemsantal. Vi är 

inte perfekta och det är heller ingen annan i VJK. Ofta har vi fått plocka blodiga 

plåster och papperstussar då vår träning ska börja. 

8. Om våra medlemmar bidragit till en negativ attityd är det andra medlemmars 

inställning till oss. Vi har kommit med leenden till träningen och glatt hälsat på den 

grupp som precis slutat. Många av våra medlemmar har varit länge i VJK. Vi upplever 

ingen negativ attityd annat än från VJK:s styrelse gentemot oss. 

9. Om någon lämnat föreningen på grund av oss borde vi ha hört om det. Det enda vi 

kan komma på är judoutövare som för ett par år sedan misskötte klubbens bokföring 

och på årsmötet fick kritik från revisorerna, varav en var goshinjutsuutövare och den 

andre var judoutövare. Det vore oerhört allvarligt om en revisor i en idrottsförening 

får hård kritik av styrelsen för att denne utför sitt uppdrag och tillser att 

bokföringslagen följs. Vi kan bara hoppas att det inte är detta tillfälle som avses. 

Vidare undrar vi varför en proposition lades om att tekniskt sett utesluta våra medlemmar ur 

VJK med ovanstående argument när judoutövande medlemmar som misskött sig inte 

uteslutits? Styrelsen har gått förbi VJK:s stadgar om uteslutning genom att skriva om 

stadgarna så det är omöjligt för oss att träna vår stil i klubben. 

Vi vill veta varför VJK:s styrelse kategoriskt vägrat att sitta ner som vuxna människor och 

diskutera villkoren för fortsatt samarbete. Hade man redan för ett år sedan bestämt sig att 

inte låta oss hyra lokalen vidare? Var det bara tomma ord? 

VJK:s styrelses agerande hör enligt oss inte hemma i svensk idrott. 

Avslutningsvis menar vi att VJK:s styrelse bara kan grunda sina nya beslut (efter årsmötet 

2017) på sådant som hänt efter att Ninpo Goshinjutsu Varberg bildats. Allt annat, inkluderat 
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tidigare oegentligheter, är avslutat i och med att Goshinjutsun uteslöts ur VJK. Vår 

ståndpunkt är att styrelsen i VJK inte fullföljt sitt uppdrag, inte förstått hur föreningar bör 

skötas, inte agerat moraliskt riktigt gentemot oss, inte agerat enligt VJK:s kärnvärden och 

därmed inte bör få ansvarsfrihet vid kommande årsmöte. Det är vår förhoppning att en ny 

styrelse i VJK väljer att agera rätt och driva VJK som den fina klubb den varit tidigare. 

Varberg 2018-02-02, tillsammans med våra medlemmar 
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