
Styrelsens förslag till Kiritsu Bujin ju-jutsus Årsmöte 23 februari 2023 

 

Kiritsu Bujin ju-justu bildades 2006. Sedan dess har klubben bedrivit verksamhet varje vecka under 
skolåren, initialt i Västra Ingelstad men ganska snabbt fick klubben tider i Vellinge tätort, först på 
Södervånggskolan men sedan på Vanningen, där klubben haft sin bas i Vanningens olika 
idrottslokaler. 
 
Antalet medlemmar har varierat men klubben har alltid erbjudit träning för vuxna, ungdomar och 
barn 2-3 gånger i veckan. Därtill har klubben också hållit kurser i självförsvar för kvinnor, träning på 
skolor i kommunen, varit en del av Vellinge Sportakademin, haft träningspass med idrottsföreningar i 
kommunen som Simklubben och Vellinge IF. 
 
Tre av initiativtagarna till klubben är fortfarande aktiva i styrelse, däribland klubbens 
huvudinstruktör.  
Under pandemin påverkades träningen mycket. Under långa perioder var träningen helt inställd allt i 
enlighet med myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Även under de perioder som 
träning kunde genomföras skedde det med stora restriktioner så som tex att antalet i lokalen var 
starkt begränsat. Vi föreslår nu att Kiritsu Bujin ju-jutsu avvecklar sin veckoverksamhet efter 
avslutning vårterminen 2022. Detta lyftes på styrelsemöte i november 2022. 
Tanken är att Kiritsu ska att fortsatt arbetar för att erbjuda ju-justu och självförsvar ex i samverkan 
med idrottsföreningar eller andra föreningar och verksamheter i både civilsamhälle och kommun 
men inte genom terminsvis veckoträning. För detta krävs inte någon stadgeändring då stadgarna, 
som tog 2006, inte säger något om hur verksamheten ska bedrivas, bara att Kiritsu ska erbjuda 
ju-jutsu och självförsvarsträning. 
Kiritsu Bujin ju-jutsu kommer om förslaget går igenom inte avvecklas utan i stället utveckla andra sätt 
att erbjuda självförsvar än veckoverksamhet. 
 
Den veckoliga verksamheten vill vi överlåter vi till någon annan klubb, företrädesvis inom samma 
ju-jutsusystem. För att underlätta för en ny klubb, befintlig eller nystartad, att komma igång är 
styrelsens följdförslag till årsmötet att överlåta allt material, såsom mattor, mitzar, knivar, påkar och 
pistolattrapper utan kostnad till den klubb som är beredd att erbjuder veckoverksamhet av ju-jutsu i 
Vellinge tätort. Styrelsen ha mandat att besluta vilken klubb som får överta material. 
 
Givetvis kommer vi också att informera kommunen att verksamheten övergått i en annan klubbs 
regi. 
 
Vellinge 6 februari 2023 
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