Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Rembukan
Jodoklubb om ändringar av Svenska Kendoförbundets stadgar
Sedan dess bildande (2009) har Svenska Kendoförbundets (hädanefter kallat Förbundet)
stadgar gradvis förändrats. Detta har i stort att göra med att organisationsstrukturen och
dess krav på Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess underförbund endast delvis
har varit tydliga och över tiden också förändrats.
Förslagsställaren avser att komma tillrätta med att Förbundets nuvarande stadgar på ett
antal punkter inte stämmer med konsekvenserna av SB&K:s senaste förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen noterar och finner trygghet i att Svenska Aikidoförbundets stadgar
jämfört med förslagsställarens redan har liknande eller identiska skrivningar.
Förslagsställarens skrivningar och argumentation gillas i allt väsentligt av
förbundsstyrelsen.
Endast i förslagsställarens punkt 4 finner förbundsstyrelsen att ett tillägg är nödvändigt.
Förslaget kan i punkt 4 synas radikalt, men Förbundet (tidigare Kendosektionen) har vid
minst två explicita tillfällen de senaste 15 åren hamnat i den situationen som förslaget löser,
nämligen situationen där antingen kassören eller ordföranden lämnat styrelsen före
mandatperiodens utgång och därmed lämnat förbundsstyrelsen bakbunden. Med förslaget
möjliggörs att styrelsen i en sådan situation kan omkonstituera sig och därmed fortfarande
kunna styra över sin situation. Detta är särskilt viktigt.
Det förbundsstyrelsen önskar tillägga rör dock kutymen att styrelsens övriga ledamöter
tidigare valts med ett utpekat ansvar för varje idrott i Förbundet. Förbundsstyrelsen menar
att den nya skrivningen visst tillåter att de som väljs som övriga ledamöter också ska bära
de olika idrotter som Förbundet ansvarar för. Det är ju också reglerat i stadgarnas
syftespunkt (2 kap §1 stycke 1.1) att Förbundet ansvarar för kendo, iaido, jodo, naginata
och kyudo. Men, för att göra detta tydligare vill förbundsstyrelsen göra ett tillägg.
Således yrkar förbundsstyrelsen att:
- motionen från Rembukan Jodoklubb bifalles i sin helhet med ett tillägg till motionens 4 kap
3 § mellan tredje och fjärde sentensen. Tillägget ska lyda "Utöver detta ska ansvaret för
varje idrott enligt 2 kap § 1 fördelas bland ledamöterna".
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