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Motion angående ändringar av Svenska Kendoförbundets stadgar
Denna motion avser ändringar i Svenska Kendoförbundets stadgar på sex områden.
1. Angående huvudmannaskap.
Inför SB&K:s och Svenska Kendoförbundets stämmor 2010 förekom en hel del
stadgearbete för att reglera SB&K:s huvudmannaskap över Svenska
Kendoförbundet (hädanefter kallad Förbundet). En skrivning är onödig och adderar
inget till Förbundets stadgar. Således föreslås att:
2 kap § 3 ändras från:
"3.1 Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma och,
när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen. I avsaknad av beslutande organ är
förbundets huvudman beslutande."
till:
"3.1 Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma och,
när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen."
Skrivningen om huvudmannaskap är onödig då den i förstone regleras i 2 kap § 1
punkt 1.3 samt att det betydligt mer betydelsebärande skrivningen om
beslutsmässigt redan existerar i 4 kap 8 §. Det finns alltså inget behov av den andra
sentensen i 2 kap § 3 punkt 3.1.

2. Angående fullmakter
Inför stämmorna 2010 kom ändringar om skrivningar om förändrad eller tydliggjorde
regler om rösträtt och fullmakter. Skrivningarna om de senare var olyckliga då de i
motsats till sin avsikt fördunklade för medlemmarna vad som gäller och därtill
adderade möjlighet till feltolkning. Således föreslås att:
3 kap 3 § ändras från:
"3.3 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara
medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening skall vara
skriftlig om inte ombudet är känd som förtroendevald för föreningen. Fullmakt för
annan medlem än egen förening skall alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2
fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie
förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud, gäller dock inte ledamot som väljs in

till förbundsstyrelse under pågående förbundsstämma."
till:
"3.3 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara
medlem i en till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter.
Ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud."

3. Angående revision
Under 2010 årsstämmoförhandlingar var skrivningar angående Förbundets
revisionen avhängiga beslut på både Svenska Kendoförbundets och SB&K:s
stämmor. Då ändringar som konsekvens av beslut på SB&K:s stämma ej hittills
tagits till behandling vill denna motion beröra detta.
I föredragningslistan för Förbundets årsstämma står det i punkt 24 att stämman ska
välja två revisorer varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse. Det är inte
möjligt att välja två revisorer där stämman med säkerhet ska veta att den ena senare
ska utses av SB&K:s förbundsstyrelse.
I SB&K:s stadgar står det att läsa i 5 kap § 1 i punkt 1.1 att "FS:s och
UF-styrelsernas räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer, av
vilka till UF en utses av FS…" Således behöver inte Förbundets stadgar innehålla
någon skrivning om detta.
Det enda raka är att utse två revisorer att granska Förbundets verksamhet. Således
föreslås att:
3 kap 5 § punkt 5.1 ändras från:
"…
24. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K förbundsstyrelse."
till:
"…
24. Val av två revisorer."
Samt att:
5 kap 1 § punkt 1.1 ändras från:
"Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av årsstämman
fastställda revisorerna, varav minst en skall ha utses av SB&K förbundsstyrelse."
till:
"Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av
förbundsstämman fastställda revisorerna."

4. Angående styrelsens sammansättning
En rätt viktig detalj som var på tapeten vid förra årets stämmor, men som inte fann
genomslag i Förbundets stadgar handlar om vad som händer om någon
förbundsstyrelseledamot vald i en viss funktion ej kan fullgöra sitt uppdrag under sin
mandatperiod. Vad händer exempelvis om en kassör är förhindrad att fortsätta sitt
uppdrag? Med rådande stadgar kan den ledamoten inte ersättas med mindre än att
extra förbundsstämma tillkallas alternativt att nästkommande ordinarie
förbundsstämma inväntas. Under tiden däremellan kan det finnas kritiska uppgifter
som måste åtgärdas.
Ett förslag som även undertecknad var mycket tveksam till initialt, men som har sina
styrkor och som i vissa underförbund funnit genomslag är att man endast väljer
förbundsordförande samt ett visst antal övriga ledamöter. Därtill specificeras på
annat ställe att de inom sig konstituerar sig och att vissa funktioner skall utses,
exempelvis förbundskassör och vice förbundsordförande.
Konsekvensen av en sådan hantering är att förbundsstyrelsen kan omkonstituera sig
om behov därav finns. Således kan en ny förbundskassör utses om den tidigare
utsedde är förhindrad att fullgöra sin gärning, utan att tillkalla en extra
förbundsstämma.
Utöver detta finns ingen anledning att fortsätta med bruket av suppleanter. För att
det ska vara effektivt för förbundet behöver suppleanterna vara väl så pålasta och
införstådda med verksamheten för att kunna bidra över huvud taget. Så är inte alltid
fallet.
Däremot kan det vara läge att i suppleanternas frånvaro utöka antalet ledamöter
med en, som utan specifik portfölj kan användas på effektivt sätt.
Således föreslås att:
3 kap 5 § punkt 5.1 ändras från:
"20. Val av kassör i Förbundet
21. Val av sekreterare i Förbundet
22. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter:
a) ledamot kendoansvarig
b) ledamot iaidoansvarig
c) ledamot jodoansvarig
d) ledamot naginataansvarig
e) ledamot kyudoansvarig
f) suppleant 1
g) suppleant 2"
till:
"20. Val av åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen."
Dessutom föreslås att:

4 kap 3 § punkt 3.1 ändras från:
"Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, förbundskassör,
förbundssekreterare och fem övriga ledamöter, samt två suppleanter."
till:
"Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande. Därutöver konstituerar sig
förbundsstyrelsen inom sig själv. Dock skall minst en ledamot utses till vice
förbundsordförande samt en ledamot till förbundskassör. Övriga poster utses av
förbundsstyrelsen efter behov."
Som en följd föreslås att:
4 kap 8 § punkt 8.1 ändras från:
"Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av röstberättigade ledamöter,
inkl. suppleanter som tjänstgör i ledamots frånvaro, är närvarande."
ändras till:
"Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är
närvarande."

5. Redaktionella ändringar
Ett flertal redaktionella ändringar är nödvändiga. Det är önskvärt att stadgarna är
konsekventa i sitt ordbruk och exempel på ändringar är att:
"möte"
ersätts med
"årsmöte"
ersätts med
blir upprepningar
"förbundet"
ersätts med

"sammanträde"
"ordinarie förbundsstämma" eller "stämma" där det
"Förbundet"

Därtill kommer korrigeringar av ett antal språkliga felaktigheter.

6. Angående Idrottsrörelsens verksamhetsidé
1 kap är i allt väsentligt en avsiktsförklaring gemensam för hela idrottsrörelsen och
dess ursprungsskrivning är definierad av RF. Svenska Kendoförbundet har tidigare
valt att göra förändring till denna för att passa Förbundet.
I likhet med vad ett annat underförbund har valt att göra förslås att:
1 kap ändras från:
"…Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning."

till
"…Idrott består av träning och lek, gradering, tävling och uppvisning."

samt att punkten b. ändras från:
"alla som vill, oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,"
till:
"alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön,
könstillhörighet, sexuell läggning, fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med
i föreningsdriven idrottsverksamhet,"
Angående punkten b. så har Svenska Aikidoförbundets företrädare tidigt under 2010
varit i kontakt med Diskrimineringsombudet och där fått råd kring skrivningarna och
skillnaderna mellan kön, könstillhörighet, sexuell läggning. Svenska Aikidoförbundet
har valt att inkludera alla tre definitionerna i punkt b. i sina stadgar.

Förslag till reviderad stadga biläggs denna motion. Rembukan Jodoklubb yrkar på att
de föreslagna stadgeändringarna bifalles.
Med vänliga hälsningar
Rembukan Jodoklubb
gm Leif Sunje
kassör

