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KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte
söndagen den 27 mars 2022 klockan 14.00

i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg

1. Mötets öppnande

2. Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordningen för årsmötet

6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

7. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
årsmötesprotokollet

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för
verksamhetsåret 2021

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
2021
10. Fråga om ansvarsfrihet för 2021 års styrelse
11. Motioner
12. Styrelsens
förslag

a) Budget 2022

b) Styrelsen informerar

13. Val av
a) Klubbordförande för en tid av ett år (tid: Mikaela Barrera Birath)

b) En (1) styrelseledamöter för en tid av två år
(tid: Robin Persson, Emma Ensberg)

c) Två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år
(tid: Roger Svedberg, Jeffrey Denian)

d) Två (2) revisorer för en tid av vardera ett år
(tid: Johan Thörsman och Annika Krus)

e) Två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år
(tid: Mio Rodrigo Blomqvist och Bodil Eriksson)

f) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år
(tid: Mio Rodrigo Blomqvist (sammankallande), Kenneth
Olesen och Aron Mathiasson)

14. Avtackning av GJK-funktionärer m.m.

15. Mötets avslutning



Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för det
61:a verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2021.

ORGANISATION
GJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Befattning Namn Antal möten

Klubbordförande Mikaela Barrera Birath 7

Vice ordförande Robin Persson 7

Kassör Patrick Geshel 2

Ledamot Sébastien Ragot 7

Ledamot Emma Ensberg 6

Suppleant Roger Svedberg 4

Suppleant Jeffrey Denian 4

Övriga funktionärer
Revisorer: Johan Thörsman & Annika Krus
Revisorssuppleanter: Mio Rodrigo Blomqvist & Bodil Eriksson

Valberedning: Mio Rodrigo Blomqvist (sammankallande)
Kenneth Olesen
Aron Mathiasson

Tekniska Kommittén (TK): Johan Thörsman (sammankallande)
Kenny Kling
Jörgen Häggqvist
Håkan Olausson
Roger Svedberg
Mikaela Barrera Birath



STYRELSEMÖTEN M.M.
Styrelsen har under året haft tio (10) protokollförda möten (vid vilka ledamöterna
har varit närvarande enligt ovan) jämte sedvanliga arbetsmöten,
underhandskontakter m.m. TK har haft 7 protokollförda möten. Den tidigare
arbetsuppdelningen mellan styrelsen och TK har gällt under det gångna
verksamhetsåret.

MEDLEMSANTAL
Antalet medlemmar per den 12 februari 2022, inrapporterat till IOFF, uppgick till
409 registrerade medlemmar för verksamhetsåret 2021. Detta kan jämföras med
2020 års medlemsantal som uppgick till 389 medlemmar.

MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION
GJK är ansluten till Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF),
Riksidrottsförbundet (RF) och Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) samt har ett
nära samarbete med SDN Linné.

GJK var representerad vid SJF:s årsmöte.

Följande GJK:are har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten:

Dick D. Johansson – Ordförande i SJF:s Domarutskott (DU) samt ledamot av
IJF:s och EJU:s Disciplinary commissions.
Mio Rodrigo Blomqvist – Kassör GJF, SJF utbildare för klubbtränare
och assisterande tränare.
Thomas Nyvall – SJF Utbildare för klubbtränare och assisterande tränare
samt utbildare i Kata och STEP by STEP.

� Kenny Kling - Utbildare för klubbtränare och assisterande tränare.
� Robin Persson - Utbildare för klubbtränare och assisterande tränare.

Roger Svedberg – Ledare för Motorprojektet.
� Mikaela Barrera Birath – Projektledare för Alternativa tävlingsformer samt

assisterande förbundstränare för parajudo.



� UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M.
Vid årsmötet den 28 mars 2021 erhöll följande medlemmar utmärkelser:

För gott engagemang i föreningen:
Martin Martinsson

GJK:s Svärdspris:
Mikaela Barrera Birath för hennes tävlingsresultat under 2020.

JUDOTRÄNINGEN
Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen:
Roger Svedberg, Håkan Olausson, Kenny Kling, Mio Rodrigo Blomqvist, Thomas
Nyvall, Kenneth Olesen, Per Jakobsson, Jesper Jakobsson, Jörgen Häggqvist, Johan
Thörsman, Isolde Andersson, Natalia Junkiert, Viktor Fazlagic Kristiansson, Aron
Mathiasson, Emma Ensberg, Jeffrey Denian, Bodil Eriksson, Daniel Knezevic, Robin
Persson, Braulio Sanchez, Martin Martinsson, Marcus Bortheiry, Mikaela Barrera
Birath och Tim Nylander.

Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Er insats!



EGNA ARRANGEMANG
Under verksamhetsåret hade vi planerat fyra deltävlingar av Judits Pokal men tre av
dessa fick ställas in med anledning av covid-19 och dess tillhörande problematik.
Den deltävlingen som utfördes var endast öppen för klubbar inom Göteborgs
Judoförbund, och deltagarantalet blev således lågt.

Tävlingar

1 maj Judits Pokal 1 Inställd

12 juni Judits Pokal 2 Inställd

11 september Judits Pokal 3 46 anmälda

30 oktober Judits Pokal 4 Inställd

Aktiviteter & Träningsläger på GJK

Tränarträffar
Under 2021 har vi arrangerat tre tränarträffar. Vi har diskuterat och delat med oss
av våra mål och visioner med träningen i vår klubb, kopplat till vår gemensamma
värdegrund. Att tränare enas och skapar en gemensam samsyn till träningens
utformning har legat i fokus, med målsättning att på bästa sätt stötta och hjälpa
våra klubbmedlemmar till utveckling.

Städhelg 24-25 april
Medlemmar samlades och storstädade klubben från topp till tå. Under en helg
städade vi noggrant alla ytor i lokalen. Golv, väggar, under mattor och t.om tak
rengjordes. Vi nyttjade BRF Masthuggets utställda containrar för att rensa ut större
sopor och lyckades få bort mycket saker som inte längre användes.

Zoomfest 15 maj GJK 60 år
Den 17 Maj, 2021 firade Göteborgs Judoklubb 60 års jubileum. Pga rådande läge
kunde vi inte samlas fysiskt, men anordnade en jubileumsfest via Zoom, med
förhoppningen om att ha en ordentlig fest vid senare tillfälle. Zoomfesten var en
framgång och bjöd på underhållning av olika slag. Vi fick höra många roliga
anekdoter om GJK:are genom tiderna. Tack till alla som deltog och härligt att se att
vi trots svårigheter och begränsningar i samhället kan hålla ihop och bibehålla vår
GJK-färgade gemenskap.

Graderingsträning med barnen
Under våren samlades barngrupperna vid två tillfällen för att träna inför gradering.
Alla barn och ungdomar fick ta med sig en telefon eller surfplatta för att skanna en
kod med de olika teknikerna de skulle öva. Dagarna var uppskattade av de aktiva
samt tränarna som senare under våren hade flera barn och ungdomar med många
nya bälten.



Uppstartsträning med barnen 16 augusti
För att starta upp terminen samlades lite över 20 barn för ett judoläger. Dagen
innehöll massa judo och lekar. Till lunch blev det pizza och sen var det dags för mer
judo. Efter sex timmar sa vi hejdå och då var det trötta men glada barn som
lämnade lokalen.

Uppstartsläger 28 augusti för vuxna
Alla hälsades välkomna till denna dag med ett pass
ne-waza och ett pass tachi-waza för alla över 16 år.

Jubileumsfirande 6 november
Under hösten hade restriktionerna kring folksamlingar
mildrats något. Då ville vi passa på att ha en fysisk fest
då vi fortfarande var i jubileumsåret. Dagen startade
med gemensam träning för de vuxna på morgonen
efterföljt av träningar med lek och lunch för alla
barngrupper. Senare på kvällen samlades ett gott gäng
på klubben och åt middag ihop, körde quiz och lite
lekar. Hyfsad blandning på åldrar dock saknades de
med mest historia på klubben, något som såklart
skulle kunna bero på pandemin som fortfarande
pågick.

Extraträning 27 november med föreläsning om
kost och viktminskning
Veckan innan lag-SM anordnade vi ett par extraträningar för att samla truppen och
övriga medlemmar. Träning och sparring var på agendan, inför kommande helg.
Mellan passen hölls en föreläsning av vår samarbetspartner SportRehab om kostens
betydelse och vad man bör tänka på om man ska ägna sig åt viktminskning inom en
viktklassidrott, som vi ju är. En nyttig dag både tränings- och informationsmässigt!

Städdag 12 december
I december var det dags för att städa lite extra på klubben. Många kom och hjälpte
till och gjorde det extra rent inför det nya året. Tack till alla som kom och drog ett
strå till stacken!

Mellandagsläger 27-29 december med
föreläsning om idrottsskador
Årets mellandagsläger färgades av den ökade
smittspridningen i samhället som gjorde att vi
endast bjöd in klubbar från distriktet, istället för
nationellt som vi annars brukar. Detta gjorde
deltagarantalet lite lägre men de som kom visade
god träningsvilja och kämpade på bra. Under



lägret hölls en föreläsning av vår samarbetspartner
Idrottsrehab Ullevi om idrottsskador.

Intern tävling inför Paralympics, 2 ggr
För att förbereda Nicolina och Ben för Paralympics, anordnade klubben två
träningstävlingar. Ett tjej- och ett killgäng samlades på klubben och tävlade i grupp
där alla fick möta varandra.

Riksfortbildning kata
GJK hade tre deltagare som kopplade upp sig via länk på SJFs riksfortbildning i kata.

Klubbtränarutbildning
Mikaela tog sin klubbtränarlicens på den nya klubbtränarutbildningen 17-18 april.

Riksfortbildning- Tävlingsförberedelser,
genomförande och träningsplanering från
nybörjare till elit
4-5 september var GJK värd för västra zonen där vi på klubben närvarande vid
utbildningen  över länk och praktiserade på vår matta.

BINGO OCH LOTTERIER M.M.
GJK har under året sålt Enjoy-häften och New Body för att få in pengar till
klubbkassan. I tabellen nedan redovisas resultatet av årets försäljning.

Antal sålda Förtjänst

Enjoy 2 häften 300 SEK

New Body 85 paket 4 770 SEK

Under året genererade inte Idrottens Bingo någon vinst på grund av den rådande
pandemin vilket gjorde att vi tyvärr inte fick något bidrag från 2021. Detsamma
gällde föregående år 2020.



INFORMATION M.M.

Medlemsregistret är i full gång att rensas och det är viktigt att du som ny medlem
lämnar kontaktuppgifter till tränarna, alternativt skicka dessa till medlem@gjk.se.
På så vis kan vi lättare nå alla medlemmar vid informationsutskick och fakturering
vid behov. Har du bytt mailadress eller vill du avsluta ditt medlemskap ska du även
då kontakta medlem@gjk.se och meddela detta. På så vis kan vi hålla ett aktuellt
medlemsregister och alla kan få relevant information skickad, eller inte skickad, till
sig.

Svenska Judoförbundet har nu införskaffat ett nytt system för anmälningar till
tävlingar och läger, Smoothcomp. Detta innebär att du som ska anmäla dig eller
ditt barn till tävlingar eller läger
(gäller ej våra egna arrangemang)
själv går in på Smoothcomp och
anmäler ålderskategori och
viktklass. Även betalning sker via
Smoothcomp. Anmälan sker dock
alltid i samråd med respektive
tränare för att våra tränare ska
kunna lägga upp en så bra
träningsplanering som möjligt med
hänsyn till tävlingar och läger.
Information om hur du går tillväga
hittar du på vår hemsida.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag Sammankomster

VT 2021

Närvaromarkeringar

VT 2021

Närvaromarkeringar

flickor VT2021

Göteborgs stad

7-26 år
214 2020:

ej
redovisat

2506 2020:

ej
redovisat

569 2020:

ej
redovisat

RF

7-20 år
205 2020:

156
2159 2020:

1241
547 2020:

314

Detta resulterade i en inkomst på 22 133 SEK från RF (2020 blev utfallet 55 159
SEK) samt 20 610 SEK från Göteborgs stad (2020 blev utfallet 80 143 SEK).

mailto:medlem@gjk.se
mailto:medlem@gjk.se


BIDRAG OCH SPONSORER

Lokalbidrag

För verksamhetsåret 2021 fick vi in 116 764 SEK i lokalbidrag. Detta kan jämföra
med föregående år då vi fick in 206 020 SEK.

Sedan ett beslut från Göteborgs Stad Idrott & förening (IOFF) som fattades den 11
juni 2020 har vi beviljad hyressubvention under en tidsperiod om minst tre (3) år
för att vi ska kunna ha kvar den nuvarande dojon på Andra Långgatan 48 trots de
hyreshöjningar som vår hyresvärd, BRF Masthugget, utfört.

UTBILDNING & DANGRADER M.M.

Nationell konferens med SJF:s förbundsstyrelse, Judo 5 och Motorprojektet;
Deltagare från GJK Roger, Mio och Bodil.

Motorprojektet
Motorprojektet fortlöper likt 2020, men att man i år deltagit på ett antal läger och
tävlingar med engagemang, bland annat på Gothenburg Judo Open med en
“monter” där vi samtalade bla om jämställdhet och komplexiteten för ledare både
på och utanför mattan.

Lördagen den 11 december anordnades en riksgradering på klubben där två av
våra medlemmar deltog. Robin Persson graderade sig till 2 DAN med Braulio
Sanchez som uke och Mikaela Barrera Birath erhöll 3 DAN med Robin Persson som
uke. Grattis!

GJK har i dagsläget följande antal
medlemmar med svart bälte.

7 Dan = 1st * 6 Dan = 3 st * 5 Dan =3
st * 4 Dan = 3 st* 3 Dan = 11 st * 2
Dan = 22 st * 1 Dan = 88 st, eller

sammanlagt 129 svartbälten.



Mikaela graderades till 3 dan och Robin graderades till 2 dan. Braulio gjorde en bra
insats som uke.



TK:s (Tekniska kommittén) berättelse för 2021

Avslutade förra årets berättelse med en förhoppning om att judoträningen skulle
komma i gång för fullt igen inom en snar framtid efter nästan ett år av
restriktioner. Så blev det inte riktigt och det dröjde ända till hösten innan träning
och till viss del tävlandet kunde starta på ett mer normalt sätt.

Året inleddes med att barn och ungdomar tränade på ordinarie träningstider om
än inledningsvis med övningar utan närkontakt. GJK hade ingen nybörjarstart för
barnen i januari. Vuxna tränade ingen judo utan vi kunde bara erbjuda fysträning
utomhus på tisdagar och lördagar i Slottsskogen. Några få av våra tävlingsjudoka
tränade dock lite judo i små grupper på egen hand.
Framemot våren och början av sommaren ändrades förutsättningarna lite och
barn och ungdomar kunde träna judo utan restriktioner igen men för vuxna var
det endast landslagsaktiva som tilläts träna. GJK som endast har ett fåtal som kan
kallas landslagsaktiva fick tumma lite på begreppet och skapade en lista på de
som var aktuella att träna judo under sommaren. Det behövdes för att skapa en
bra men ändå kontrollerbar träningsgrupp för de som skulle förbereda sig för
tävlingar som kom i gång under sommaren.
Till sommaren ströks också fysträningen utomhus i Slottsskogen på lördagar och
tisdagsträningen fick utgångspunkt från GJK:s dojo i stället. Det tränades både
utomhus och inomhus beroende på väder och deltagarantal.
Höstterminen kunde starta enligt ordinarie träningsschema igen för alla grupper
vilket givetvis var skönt. Givetvis kvarstod tidigare förhållningsregler om att inte
komma till dojon vid symptom, hålla god hygien, desinficera mattan efter varje
träning. Dessutom krävde GJK att vuxna skulle vara dubbelvaccinerade för att få
träna.

Tävlingar startade upp igen under sommaren, först och främst på det
internationella planet och därför skapades den tidigare nämnda träningsgruppen
för att kunna förbereda de som var aktuella på bästa sätt. Först och främst var det
Nicolina Pernheim som behövde komma i form för sitt fjärde Paralympics och
Alice Elkjaer skulle också åka med som sparringpartner. Dessutom anslöt också
Ben Goodrich, Nicolinas fästman, till träningen då även han skulle ladda för
Paralympics men då för USA:s landslag.

Oskar Vinterskog-Danielsson, Markus Edlund och Max Christiansson var också
aktuella för Europacuper och internationella tävlingar och behövde träna judo
ordentligt.

Nicolina Pernheim inledde väl sommarens tävlingar med en 5:e plats på IBSA
World Cup i Warwick i Storbritannien den 19 juni som en del i förberedelserna
inför Paralympics.



På Paralympics 2020 i Tokyo i slutet av augusti
och början av september 2021 tävlade Nicolina
Pernheim i -63 kg på sitt fjärde raka
Paralympics. I första matchen ställdes hon mot
världsettan från Ukraina. Nicolina startade
starkt och fick ledningen med en Tani-otoshi.
Ukrainskan gav dock igen med två wazaari
vilket skickade ner Nicolina i återkvalet. Väl där
mötte hon en ryska som var steget snabbare
och gick in för en attack direkt vid start, något
som tyvärr är svårt att som blind stå emot. Det
blev ippon och Paralympics var slut för
Nicolinas del.
Detta är trots allt en oerhört imponerande bedrift av Nicolina som helt blind
kommer och utmanar mer seende spelare, plus att hon lyckats ta sig till ett fjärde
Paralympics, vilket är en stolthet i sig! Vi på GJK är riktigt stolta över att ha en
sådan världsklassjudoka hos oss!

Nicolinas fästman, Benjamin (Ben) Goodrich från USA, var också med men i -100
kg. Där slog han sig igenom hela vägen till final innan det tog stopp mot en britt.
Ben har precis flyttat till Göteborg och börjat träna hos oss vilket betyder att vi får
hem en paralympisk silvermedaljör till klubben. Stort grattis och välkommen till
oss!

Markus Edlund gjorde riktigt bra ifrån sig på sin första stora turnering på ett bra
tag då han efter fyra ipponsegrar kom trea på International SNP Banská Bystrica i
Slovakien i augusti. Grattis Markus!!

Markus blev också uttagen till ytterligare stora tävlingar under hösten, World Cup
i Sarajevo 19 september, Europacup i Dubrovnik 17 oktober och World Cup på
Malaga 24 oktober. Tyvärr resulterade det inte i framskjutna placeringar utan
endast enstaka matchvinst men World & European Cup är betydligt tuffare
turneringar.

Markus har under året också antagits till RF/SISU
Elitprogram vilket innebär både ekonomiskt stipendie
och extra stöd i sin utveckling.

Även Oskar Vinterskog-Danielsson var uttagen till
Junior European Cup i Coimbra i Portugal 3 juli där det
blev en vinst och en förlust. Tyvärr har Oskar dragits
med en segdragen skada i handleden under större
delen av hösten och inte kunnat fortsätta sin fina
judoutveckling. Hoppas han snart är tillbaka i randori
igen.
Max Christiansson som är aktuell i kadettlandslaget



kom aldrig iväg på någon stor internationell turnering som de övriga. Dock gjorde
han en bra insats när den första internationella tävlingen på hemmaplan Budo
Nord Cup i Lund avgjordes i oktober. Max tog en meriterande bronsmedalj i 66 kg.
Även Viktor Fazlagic Kristiansson gjorde en bra insats i Lund och vann två
matcher.
I övrigt på tävlingsfronten var det lite olika tävlingar under hösten, Green Hill
Open i Stockholm och Gothenburg Judo Open. Barn och ungdomar kom i väg på
på GO-cup i Stenungsund, Trollträffen i Trollhättan och Judits Pokal arrangerades
igen.

Året avslutades med Lag-SM i Skurup i december. GJK ställde upp med både ett
damlag och ett herrlag. Kanske var det inte de bästa uppställningar vi ställt upp
med genom åren. Några viktiga spelare saknades pga skador och andra förhinder
samt att träningsmängden varierat under pandemiåret. Dessutom hade damlaget
en spelare kort och lämnade därmed en walk-over förlust i varje match. Totalt
blev det en segermatch för herrlaget och inga medaljer till GJK. Men ändå viktigt
att ställa upp med lag trots förutsättningarna.

I övrigt har TK försökt hålla uppe intresse och träningsnivå och utveckla oss
genom flera extra träningar och tränarträffar. Året avslutades med ett riktigt bra
Mellandagsläger med bara judo och många deltagare på mattan.
Nu har vi tränat nästan ett halvår med ”normal” träning och tävlingarna har
börjat komma i gång. Dock är det inte som innan pandemin, vi har tappat en hel
del medlemmar och det är generellt färre deltagare på varje träning. Främst
märks det på vuxenträningen. Det är ju givetvis förståeligt då flera hittat andra
motionsformer och idrotter som innebär betydligt mindre risk för att smitta
varandra. Måste ändå säga att vi inte har sett någon smittspridning som varit
relaterad till träningen. Enstaka medlemmar i främst barngrupperna har
meddelat att de testat positivt efter att varit med på träning men vi har inte
märkt att det spridit sig. GJK har varit noggranna med att följa restriktioner och
att desinfektera mattan och lokalen ofta. Nu när de flesta dessutom vaccinerat sig
hoppas vi att fler hittar tillbaka till judon igen. Det behövs för vi behöver många
deltagare på alla träningar för allas bästa möjligheter att utvecklas.

Denna gång avslutar vi med förhoppningar om att ett 2022 utan restriktioner
verkligen slår in och att vi kan fokusera på att träna och utveckla judon.

GJK:s Tekniska Kommitté i februari 2022



Svärdspriset 2021

Markus Edlund vinner årets svärdspris efter bronsmedaljen på Europacupen i

Slovenien.

SLUTORD

Ännu ett år har präglats av Covid-19-pandemin vilket har fortsatt påverka
judoverksamheten. Med något mer vana från föregående år har träningarna
anpassats för att under hösten återanpassas då vi startade terminen som vanligt
igen. Tyvärr har bristen på ren judoträning gjort att vi tappat medlemmar och fått
färre möjligheter att sparras och tävla men förhoppningsvis kan vi åter bygga upp
och fortsätta utveckla den judoverksamhet vi vill ha. Vi har trots allt tagit oss
igenom en pandemi som idrottsligt sett fått påtagliga konsekvenser för
närkontaktsporter. Vi vill tacka alla ledare som på ett kreativt och tålmodigt sätt
bedrivit träningar trots begränsningar och ibland få deltagare. Vi vill också tacka
alla medlemmar som kommit och tränat hos oss trots alla svårigheter som en
pandemi kan orsaka, men också åter välkomna tillbaka alla som inte haft möjlighet
att träna under dessa tider. Nu satsar vi på att fortsätta sikta framåt och att vi kan
få ha vår judoklubb som en samlingsplats för trygghet och stöttning oavsett livs-
eller samhällssituation. Med gemensam kraft kan vi ta oss igenom det mesta med
stöttning från varandra och vår gemensamma värdegrund.

Av styrelsen

Göteborg i mars 2022

Mikaela Barrera Birath Robin Persson Patrick Geshel

Jeffrey Denian Sébastien Ragot Roger Svedberg



Emma Ensberg


