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GÖTEBORGS JUDOKLUBB 
STIFTAD DEN 17 MAJ 1961. 

(Initialer GJK) 

 

 

Antagna den 31 oktober 1962 

 

Fastställda av ordinarie möte den 31 oktober 1962 

 

med ändringar senast beslutade av ordinarie 

årsmöte den 29 mar 2020 

 

Gällande från 1 april 2020 

 

 

" IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING " 

 

DEFINITION 

 

IDROTT ÄR FYSISK AKTIVITET SOM MÄNNISKOR UTFÖR FÖR ATT FÅ MOTION OCH 

REKREATION ELLER UPPNÅ TÄVLINGSRESULTAT. 

 

MÅL OCH INRIKTNING 

 

IDROTT SKALL INRIKTAS PÅ ATT UTVECKLA INDIVIDEN POSITIVT I SÅVÄL FYSISKT OCH 

PSYKISKT SOM SOCIALT OCH KULTURELLT AVSEENDE. 

 

IDROTT SKALL UTFORMAS OCH ORGANISERAS SÅ, ATT DEN I NÅGON FORM BLIR 

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA OCH KAN GE VARJE UTÖVARE TILLFREDSSTÄLLELSE MED HÄNSYN 

TILL VARS OCH ENS VÄRDERINGAR. 

 

IDROTT SKALL ORGANISERAS ENLIGT DEMOKRATISKA PRINCIPER, VARVID INDIVIDUELLT 

INFLYTANDE OCH ANSVARSTAGANDE BÖR EFTERSTRÄVAS I GEMENSAMMA ANGELÄGEN-

HETER. 

 

IDROTT SKALL VERKA SOM INTERNATIONELLT KONTAKTMEDEL OCH RESPEKTERA ALLA 

MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. 

(BESLUT AV RIKSIDROTTSMÖTET 1977) 

 

ÄNDAMÅL 

 

GJK HAR SOM ÄNDAMÅL ATT VERKA I ENLIGHET MED IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING, 

SÄRSKILT ATT DELS PRODUCERA FIN, BRA OCH FRAMGÅNGSRIK TÄVLINGSJUDO DELS OCK 

SKAPA TILLFÄLLE FÖR SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT -OAVSETT ÅLDER OCH KÖN - ATT FÅ EN 

VETTIG, INNEHÅLLSRIK OCH ROLIG FRITIDSSYSSELSÄTTNING. GJK SKALL I SIN 

VERKSAMHET AKTIVT VERKA FÖR EN DOPINGFRI IDROTT. 

 



GJK:S MOTTO:  

INDIVIDUELLA MÅL I GEMENSKAP 

 

ORGANISATIONSNUMMER: 

857202-1627 

 

HEMORT:  

GJK HAR SIN HEMORT I GÖTEBORG 

 

SAMMANSÄTTNING, TILLHÖRIGHET M.M 

GJK BESTÅR AV DE FYSISKA PERSONER SOM HAR UPPTAGITS I GJK SOM MEDLEMMAR.  

GJK ÄR MEDLEM I FÖLJANDE IDROTTSFÖRBUND (IF):  

• SVENSKA JUDOFÖRBUNDET (SJF) 

• GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND (GJF)  

• VÄSTRA GÖTALANDS IDROTTSFÖRBUND (VGIF) 

OCH ÄR DÄRIGENOM ÄVEN ANSLUTEN TILL SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND (RF).  

 

GJK ÄR SKYLDIG ATT FÖLJA NÄMNDA ORGANISATIONERS STADGAR, TÄVLINGSREGLER OCH 

BESLUT FATTADE AV DESSA IDROTTSORGAN.  

 

PÅ BEGÄRAN AV RF, SJF, GJF ELLER VGIF ÄR GJK SKYLDIG ATT STÄLLA GJK:s HANDLINGAR 

TILL FÖRFOGANDE SAMT LÄMNA AV DESSA ORGAN BEGÄRDA UPPGIFTER. 

 

MEDLEMSKAP 

 

§ 1 

 

Medlem inväljes av styrelsen efter därom skriftlig ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, 

därest sådan är fastställd av årsmötet. 

 

Ansökan om medlemskap får av styrelsen avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer 

att motarbeta GJK:s intressen. 

 

Genom beslut av årsmötet kan medlem kallas till hedersmedlem i GJK eller ständig ledamot i GJK:s 

styrelse. 

 

§ 2  

 

Medlem, som vill utträda ur GJK, skall göra skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed 

omedelbart skild från GJK; eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. 

 

Medlem som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande verksamhetsår får anses ha 

begärt sitt utträde ur GJK. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 

medlemsförteckningen. 

 

§ 3  

 

Medlem får inte uteslutas ur GJK av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala 

stadgade avgifter till GJK, motarbetat GJK:s verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat 

GJK:s intressen. 

 



Beslut om uteslutning eller vägrat medlemskap fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att 

omfatta viss tid. Sådan begränsad uteslutning får som mest omfatta sex (6) månader från 

beslutsdagen. 

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får GJK i stället meddela medlemmen varning. 

 

Fråga om uteslutningen får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av 

styrelsen angiven tid, minst fjorton (14) dagar. 

 

I beslut om uteslutning, varning eller om vägrat medlemskap skall skälen härför redovisas samt angivas 

vad den berörde skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre (3) dagar från dagen 

för beslutet avsändas till den berörde i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. 

 

Beslut om uteslutning, varning eller om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt 

reglerna i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. 

 

Sedan beslut om uteslutning har fått bindande verkan får GJK inte kräva den uteslutne medlemmen 

på föreskrivna avgifter. 

  

 

MEDLEM 

 

§ 4  

 

Medlem 

 

• har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

• har rätt till fortlöpande information om GJK:s angelägeneter, 

• skall följa GJK:s stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom GJK, 

• har inte rätt till GJK:s behållning eller egendom vid eventuell upplösning av GJK. 

 

§ 5 

 

Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd årsavgift, vilken skall inbetalas senast den 28 februari. 

Ständig ledamot i styrelsen erlägger en engångsavgift, som fastställes av årsmötet. 

 

Hedersmedlem är befriad från avgifter. 

 

Medlemskort får inte utlånas eller bortgivas. 

 

Medlem skall inneha av Svenska Judoförbundet (SJF) föreskrivet judopass. 

 

§ 6 

 

Medlem har rätt att deltaga i GJK:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom 

idrottsrörelsen och på samma vilkor som gäller för övriga medlemmar. 

 

Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning eller på annat sätt representera GJK utan 

medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också SJF 

ge sitt samtycke. 

 



Är arrangören inte ansluten till SJF får medlem deltaga endast om SJF godkänt tävlingen eller 

uppvisningen. 

  

  

 STYRELSEN 

 

§ 7 

 

GJK:s angelägenheter handhaves av styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, SJF:s och dessa 

stagdar - verka för GJK:s framåtskridande samt tillvarataga medlemmarnas intressen. 

 

 

Det åligger styrelsen särskilt att 

 

• tillse att GJK gällande lagar och bindande regler iakttas; 

• verkställa av årsmötet fattade beslut; 

• planera, leda och fördela arbetet inom GJK; 

• ansvara för och förvalta GJK:s medel; och 

• förbereda årsmötet. 

 

§ 8 

 

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter, jämte två suppleanter. 

 

§ 9 

 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i 19 § bland GJK:s 

röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder 

suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot 

för tiden till och med nästföljande årsmöte. 

 

Därest särskilda befattningar ej valts vid årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, 

sekreterare och kassör. 

 

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

§ 10 

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller GJK:s ordförande ensam. 

 

§ 11 

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller halva antalet styrelseledamöter så bestämmer och är 

beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening (s.k. reservation) skall på begäran antecknas 

i protokollet. 

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 

kommitté eller arbetsgrupp eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd 

av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 



 

§ 12 

 

Ordföranden är GJK:s officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och 

arbete samt övervakar att såväl GJK:s stadgar som övriga för GJK bindande regler och beslut 

efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. 

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, 

varvid dock - om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga - nedan angivna åligganden bör tillkomma 

sekreteraren och kassören, nämligen 

 

 

SEKRETERAREN 

•     att förbereda styrelsens sammanträden och GJK:s möten; 

• att föra protokoll över styrelsens sammanträden; 

• att registrera och förvara skrivelser; 

• att tillse att fattade beslut verkställs; 

• att, om inte ordföranden bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara 

kopior av dessa; samt 

• att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för GJK; 

 

KASSÖREN 

•    att tillse att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter; 

• att tillse att GJK söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns 

att få; 

• att driva in fodringar och, efter attestering av ordföranden, verkställa utbetalningar för GJK 

samt tillse att det finns verifikationer över dessa; 

• att svara för GJK:s bokföring, innebärande att föra kassabok över GJK:s räkenskaper; 

• att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- 

respektive  kontrolluppgifter; 

• att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar; 

• att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också GJK:s förvarade priser 

införs; 

• att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller SJF:s försäkringar är tillräckliga, enligt 

beslut av styrelsen, tillse att såväl GJK:s medlemmar i GJK:s verksamhet som GJK:s 

idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp; samt 

• att utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning. 

 



§ 13 

 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

 

 

DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN 

 

§ 14 

 

Den rent idrottsliga verksamheten handhas av styrelsen eller av styrelsen därtill särskild utsedd 

person eller arbetsgrupp, varvid särskilt ingår: 

 

• att övervaka medlemmarnas träning; 

• att ordna och leda dels klubbmästerskap och övriga tävlingar inom klubben, dels allmänna 

tävlingar, till vilka styrelsen lämnat sitt medgivande; samt 

• att enligt styrelsens bestämmande ombesörja GJK:s representation utåt. 

 

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M. 

 

§ 15 

 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden den 1 januari - 31 december. 

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. 

 

 

REVISION 

 

§ 16  

 

Styrelsen skall tillhandhålla revisorerna GJK:s räkenskaper, årsötes- och styrelseprotokoll, 

medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar taga del av, när helst de så begär, 

samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en (1) månad 

före årsmötet. 

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton (14) dagar före 

årsmötet. 

 

 

MÖTEN 

 

Ordinarie möten 

 

§ 17 

 

Med GJK hålles årsmöte under det första kvartalet. 

 

Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. 

 



Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs till medlemmarna senast tre (3) veckor före mötet 

på GJK:s hemsida (www.gjk.org) samt genom anslag i klubblokalen. 

 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna 

senast en (1) vecka före årsmötet. 

 

§ 18 

 

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till GJK och under året fyller lägst femton 

(15) år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. 

 

Rösträtten är personlig och får inte överlåtas. 

 

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. 

 

§ 19 

 

Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av dagordningen. 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

5. Val av två (2) justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet, samt två (2) 

rösträknare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste 

verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Val av: 

A/ GJK:s ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett (1) år. 

B/ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. 

C/ två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år. 

D/ två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens 

ledamöter deltaga. 

E/ tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. 

11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad 

medlem minst fjorton (14) dagar, dock att förslag om stadgeändring eller upplösning av GJK skall 

inlämnas senast trettio (30) dagar, före mötet.    

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen på mötet. 

 

§ 20 

 

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet. 

 

http://www.gjk.org/


Extra möte 

 

§ 21 

 

Styrelsen får kalla GJK:s medlemmar till extra möte om sådant möte behövs. 

 

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen 

så kräver, eller när det för angivet ändamålet begärs av minst en tiondel (1/10) av GJK:s 

röstberättigade medlemmar. 

 

Underlåter styrelsen att inom fjorton (14) dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till 

detta. 

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju (7) dagar före mötet till 

medlemmarna samt kungöres inom samma tid i ortspressen och genom anslag i klubblokalen eller dylikt. 

 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 

 

§ 22 

 

Om rösträtt på extra möte och om beslutmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 och 20 

§§. 

 

 

BESLUT, OMRÖSTNING 

 

§ 23 

 

Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan 

begärs.  

 

Med undantag för de i 24 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet 

(se RF:s stadgar). 

 

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. 

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid 

mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av 

lika röstetal lotten avgöra. 

 

Beslut bekräftas av klubbslag. 

 

 



STADGEFRÅGOR M.M. 

 

§ 24 

 

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa GJK. I sådant fall krävs att minst två 

tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster biträder beslutet. 

 

§ 25 

 

I beslut om upplösning av GJK skall angivas att GJK:s tillgångar skall användas till bestämt 

idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets 

protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart 

delgivas SJF. 

 

§ 26 

 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SJF:s stadgar, 

tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

 

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns 

tillgängliga för medlemmarna. 

 

VALBEREDNINGEN 

 

§ 27 

Sammansättning  

 

Valberedningen ska bestå av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet. 

Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. 

 

§28 

Åligganden  

 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under 

verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.  

 

Valberedningen ska senast två (2) månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 

mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera 

medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt 

att inkomma med förslag på kandidater.  

 

Senast tre (3) veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt 

förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.  

 

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande 

det val nomineringen avser.  

 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

 

 

 



 

REGLER FÖR GÖTEBORGS JUDOKLUBBS FÖRTJÄNSTTECKEN 

 

§ 1 

 

Medlem av Göteborgs Judoklubb (GJK) kan erhålla GJK:s förtjänsttecken för nedlagt förtjänstfullt 

arbete inom GJK enligt nedanstående regler. 

 

§ 2 

 

Förtjänsttecken för långt medlemskap inom GJK. 

 20 år GJK:s silvernål 

 30 år  GJK:s guldnål 

 40 år  GJK:s guldnål med svart bälte 

 50 år GJK:s Förtjänstplakett 

 

§ 3  

 

Förtjänsttecken för väl utfört tränarskap inom GJK. 

  5 år  GJK:s bronsnål 

 10 år GJK:s silvernål 

 15 år  GJK:s guldnål 

 20 år GJK:s Standar 

 

§ 4 

 

Förtjänsttecken för väl utfört ledarskap inom GJK. 

  5 år  GJK:s bronsnål 

 10 år  GJK:s silvernål 

 15 år GJK:s guldnål 

 20 år  GJK:s Standar 

 25 år GJK:s Förtjänstplakett 

 

§ 5 

 

Beslut om GJK:s Standar och Förtjänstplakett fattas av GJK:s årsmöte: övriga förtjänsttecken 

utdelas av GJK.s styrelse på förslag av enskild medlem eller av styrelseledamot. 

 

Dessa regler har fastställts av GJK:s ordinarie årsmöte den 25 januari 1992 och äger omedelbar 

tillämpning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLER FÖR GÖTEBORGS JUDOKLUBBS SVÄRDSPRIS 

 

§ 1 

 

GJK:s svärdspris utdelas en gång årligen till den av GJK:s  judoka som under säsongen (1/1-31/12) i 

sanktionerade tävlingar erövrat mest poäng enligt nedan. 

 

Medaljplacering i OS, VM eller EM individuellt medför att vederbörande tilldelas svärdet direkt. 

 

Övriga tävlingar  Guld Silver Brons 5:a 7:a 

EM - VM - OS   - - - 30 15 

EJU:s A-turneringar jämte Student-VM 

och  Universiaden  50 40 30 15 10 

Lag-EM   50 40 30 15 - 

 

Internationella B-turneringar, typ Öppna 

Brittiska, Tyska, Belgiska m.fl. 30 25 20 10 5 

Internationella Nordiska Tävlingar, typ 

Swedish Judo Open, Finish Open,  

Matsumae Cup, SOC m.fl.   20 15 10 4 - 

NM - Individuellt   15 10 8 3 - 

NM - lag   10 8 6 - - 

 

SM - Individuellt  12  9 7 3 - 

Lag-SM/Elitseriens final  8 6 4 - - 

SJF-sanktionerade tävlingar typ,  

Svenska Judo Cupen, Scandic Judo Cup 

och Sörmlandsträffen   7 4 2 - - 

Zon Cup och DM  4 2 1 - - 

 

Lagtävlingar   Vunnen Oavgjord Förlust 

Landskamp   3 2 1 

Internationell lagtävling  2 1 - 

Nationell lagtävling  1  0,5 - 

 

Poäng utdelas inte för öppen klass, och dessutom erhålls poäng endast vid minst en vunnen match. 

 

Vid lika poäng avgör högsta enskilda placering. 

 

Ändring av säsong höst - vår (1/7 - 30/6) till kalenderår (1/1 - 31/12) medför att första säsongen blir 

från den 1 juli 1999 till den 31 december år 2000. Därefter gäller vanligt kalenderår (1/1 - 31/12). 

 

§ 2  

 

Svärdet kan endast erövras en gång. 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

GJK:s styrelse äger när som helst det kan vara lämpligt ändra dessa regler, liksom komplettera reglerna 

med nya tävlingar samt vidtaga poängjusteringar. Sådana åtgärder skall om möjligt inte göras under 

pågående säsong. 

  

§ 4  

 

Dessa regler har fastställts av ordinarie styrelsemöte den 9 augusti 1999 och gäller från den 1 juli 1999.  

 

  

 

 
 


