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Svenska Aikidoförbundets förbundsstyrelse föreslår att förbundets stadga ändras i enlighet 
med denna proposition – tidigare lydelse och ny lydelse är uppspaltad nedan. Ändringarna är 
av två slag – dels ändringar som tillställts oss av SB&K:s förbundsjurist och dels behövliga 
ändringar av nomenklatur som förbundsstyrelsen nu passar på att föreslå. 

De ändringar som vi har fått av SB&K:s förbundsjurist har sänts till alla underförbund och vi 
har fått i uppdrag att ändra vår stadga i enlighet med detta. Denna propå har kommit så sent 
att det har varit omöjligt för förbundsstyrelsen att hinna sammanträda, i detalj diskutera och 
genom beslut i förbundsstyrelsen vare sig ta förslaget som sitt eller komma med något justerat 
förslag. 

Ledamöter i förbundsstyrelsen har haft ett flertal invändningar mot skrivningarna men det finns 
inte tid att söka nya lösningar före denna stämma. Varje beslut om stadgeändring är giltigt 
först sedan det ratificerats av SB&K:s förbundsstyrelse. Nya formuleringar måste därför tas 
fram i samråd med SB&K:s förbundsstyrelse och det finns givetvis inte tid till detta heller. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför ändringarna i befintligt skick och lägger på framtida arbete 
att fortsätta justera stadgan till det bättre. Vi har fått löfte från SB&K centralt att stadgefrågor 
framledes ska hanteras i samråd med oss och att vi ska ges god tid att korrekt behandla 
frågorna i vårt förbund. De nu föreslagna lydelserna kommer att bli föremål för mer diskussion 
för att vi ska söka möjliga formuleringar som inte väcker kritik. 

Denna proposition publicerades ursprungligen 2011-03-11 men har reviderats sedan en 
stadgeändring rörande 3 kap 3.4 om rösträtt återkallats av SB&K:s förbundsstyrelse. Det 
föreslås således ingen ändring av denna punkt i stadgan. De invändningar som vi haft 
redovisas därför inte längre i denna proposition. Motsvarande punkt i SB&K:s stadga blir 
också oförändrad sedan propositionen till SB&K:s förbundsstämma reviderats på samma sätt   

På sidan 2 följer en kort sammanfattning över ändringarna. I de fall vi påpekar att det rests 
invändningar för SB&K:s stadgetext innebär det bara att vi vill visa att detta kommer att bli 
föremål för ytterligare diskussioner. Vi redovisar enbart de viktigaste invändningarna såsom de 
framkommit till dags dato. Förbundsstyrelsen har alltså till denna stämma inga andra förslag 
utan kommer i så fall att återkomma till nästa stämma. 

På sidan 3 börjar de föreslagna ändringarna, uppspaltade på tidigare och ny lydelse. 
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2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska Aikidoförbundet  1.2 – om huvudman 

Här fastslås att SB&K är huvudman. Det är ett ord som har flera betydelser men i detta fall ska 
förstås att SB&K har det yttersta ansvaret. 

3 kap Förbundsstämma 5.1 punkt 19-20 samt 4 kap Förbundsstyrelsen 3.1 – om val 

Här föreslås, analogt med SB&K:s stadga, att endast förbundsordföranden väljs av stämman 
och att minst vice förbundsordförande och förbundskassör utses inom förbundsstyrelsen. 
Avsikten är att undvika att extra stämma ska behöva inkallas vid byte av förbundskassör och 
förbundssekreterare. 

3 kap Förbundsstämma 5.1 punkt 22 samt 5 kap Förbundets revision 1.1 – om revisorer 

Här föreslås att en av förbundets revisorer utses av SB&K:s förbundsstyrelse. 

Här har rests starka invändningar mot att grundprincipen frångås om att revisorer alltid väljs av 
medlemmarna på stämman. Egentligen handlar det om att SB&K:s auktoriserade revisor från 
Ernst & Young även ska kunna vara revisor i vårt förbund såsom det varit i alla år. Det finns 
ingen invändning att resa mot detta. Men det finns andra mer demokratiska metoder att 
stadgeskriva detta. 

Här är vi emellertid helt bundna till att SB&K:s stadga innehåller en punkt om att SB&K:s 
förbundsstyrelse utser en revisor i underförbundet. Detta bör således upp till fortsatta 
diskussioner i ett större sammanhang. 

3 kap Förbundsstämma 6.1 – valbarhet i förbundsstyrelsen 

Här föreslås att under vissa omständigheter kan även den som inte är medlem i förbundet 
väljas till förbundsstyrelsen. 

3 kap Förbundsstämma 6.3 – valbarhet som revisor 

Här föreslås ett stadgande som ska garantera att den som är revisor i SB&K eller annat 
underförbund även ska kunna vara revisor i vårt underförbund. 

Invändning finns om att vi inte förstår hur skrivningen kan göra någon skillnad. Den som tillhör 
den personkrets som nämns i första meningen är nämligen inte valbar till revisor i SB&K.  

4 kap Förbundsstyrelsen 4.1 – adjungerade ledamöter 

Här föreslås ett stadgande om att adjungerande ledamöter inte har rösträtt. 

Inga invändningar har rests – bara ett konstaterade att detta självklart alltid har gällt. Så det 
måste röra sig om ett pedagogiskt förtydligande, som dock saknas i SB&K:s stadgar. 

4 kap Förbundsstyrelsen 8.5 – beslutsmässighet 

Här föreslås ett stadgande som ska täcka fall av beslutsoförhet i förbundsstyrelsen. 

5 kap Förbundets revision 3.1 och 3.2 – SB&K:s granskning 

Här föreslås stadgande kring SB&K:s behörighet att granska förvaltningen av förbundet. 

Invändningen är att nödvändighet och motiv till ett sådant stadgande inte är solklar. 

7 kap och 8 kap 

Innehåller bara nummerändringar till hänvisningar i SB&K:s stadga. 

Nomenklaturändringar 

Övriga ändringar är föranledda av att det förekommit flera ord för samma sak i stadgan – 
säkert ett resultat av att våra stadgar bygger på äldre sektionsstadgar. Vi har därför rensat ut 
odefinierade ord och använder exempelvis genomgående ordet stämma istället för möte. 
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Föreslagna ändringar 

 

Tidigare lydelse 

 

2 kap Allmänna bestämmelser 
för Svenska 
Aikidoförbundet 

1 §  Uppgift 

Ny lydelse 

 

2 kap Allmänna bestämmelser 
för Svenska 
Aikidoförbundet 

1 §  Uppgift 

1.2 Svenska Aikidoförbundet är ett 
underförbund till Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet (SB&K), som 
ytterst är huvudman för Förbundet.

3 §  Beslutande organ 

3.1 Förbundets beslutande organ är 
Förbundsstämma, extra 
Förbundsstämma och, när stämman inte 
är samlad, förbundsstyrelsen. 

3 §  Beslutande organ 

3.1 Förbundets beslutande organ är 
ordinarie förbundsstämma, extra 
förbundsstämma och, när stämman inte 
är samlad, förbundsstyrelsen.

3 kap Förbundsstämma 

1 §  Tidpunkt och kallelse 

1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen 
före SB&K:s årsstämma, på tid och plats 
som förbundsstyrelsen bestämmer. 

3 kap Förbundsstämma 

1 §  Tidpunkt och kallelse 

1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen 
före SB&K:s ordinarie förbundsstämma, 
på tid och plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer.

1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas 
av förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s 
och Förbundets officiella 
kungörelseorgan, samt på Förbundets 
hemsida, senast 30 dagar före mötet. 

1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas 
av förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s 
och Förbundets officiella 
kungörelseorgan, samt på Förbundets 
webbplats, senast 30 dagar före 
stämman. 

1.4 Dessutom skall föredragningslista 
tillsammans med verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt eventuella 
propositioner och motioner, inklusive 
förbundsstyrelsens förslag med 
anledning av dessa, läggas upp på 
Förbundets hemsida senast 14 dagar 
före mötet. 

1.4 Dessutom skall föredragningslista 
tillsammans med verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt eventuella 
propositioner och motioner, inklusive 
förbundsstyrelsens förslag med 
anledning av dessa, läggas upp på 
Förbundets webbplats senast 14 dagar 
före stämman. 
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2 §  Extra förbundsstämma 

2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner 
det motiverat, sammankalla extra 
förbundsstämma. Vid sådant möte får 
endast i föredragningslistan upptagna 
ärenden behandlas för avgörande. 
Kallelse skall ske senast 14 dagar före 
mötet genom kungörelse i SB&K:s och 
Förbundets officiella kungörelseorgan. 
Föredragningslistan utsänds till samtliga 
av förbundsstämma och 
förbundsstyrelse valda eller utsedda 
förtroendemän och föreningar senast 7 
dagar före mötet. 

2 §  Extra förbundsstämma 

2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner 
det motiverat, sammankalla extra 
förbundsstämma. Vid sådan stämma får 
endast i föredragningslistan upptagna 
ärenden behandlas för avgörande. 
Kallelse skall ske senast 14 dagar före 
stämman genom kungörelse i SB&K:s 
och Förbundets officiella 
kungörelseorgan. Föredragningslistan 
utsänds till samtliga av förbundsstämma 
och förbundsstyrelse valda eller utsedda 
förtroendemän och föreningar senast 7 
dagar före stämman.  

4 §  Omröstning och beslut 

4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med 
det antal röstberättigade ombud som 
efter kallelse i föreskriven ordning deltar 
i mötets beslut. 

4 §  Omröstning och beslut 

4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med 
det antal röstberättigade ombud som 
efter kallelse i föreskriven ordning deltar 
i stämmans beslut. 
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5 §  Ärenden 

5.1 Vid förbundsstämma skall följande 
ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt 

fastställande av röstlängd för mötet 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
4. Val av ordförande vid mötet 
5. Val av sekreterare vid mötet 
6. Val av två justeringsmän att jämte 

mötesordföranden justera mötets 
protokoll, samt val av två 
rösträknare 

7. Godkännande av dagordningen 
8. Föredragande av 

verksamhetsberättelse 
9. Föredragande av 

förvaltningsberättelse 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen 
12. Behandling av ärenden, som 

förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 

13. Behandling av motioner som i 
stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § 
inkommit till förbundsstyrelsen. Till 
motionen skall ha fogats ett 
yttrande från förbundsstyrelsen 

14. Fastställande av verksamhetsplan 
för innevarande verksamhetsår 

15. Fastställande av årsavgift per 
medlem till förbundet för 
nästkommande verksamhetsår, 
utöver den årsavgift som SB&K 
beslutat om för samma medlemmar 

16. Fastställande av eventuella extra 
avgifter för innevarande 
verksamhetsår 

17. Fastställande av eventuella 
styrelsearvoden 

18. Fastställande av budget för 
innevarande verksamhetsår 

19. Val av ordförande i Förbundet 
20. Val av kassör i Förbundet 
21. Val av sekreterare i Förbundet 
22. Val av 2-6 övriga ledamöter i 

förbundsstyrelsen 
23. Val av ordförande i valberedningen 

samt 2 övriga ledamöter. Antalet 
övriga ledamöter skall vara lika 
fördelat mellan könen 

24. Val av två revisorer 
25. Mötets avslutande 
 

5 §  Ärenden 

5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall 
följande ärenden behandlas: 

1. Förbundsstämmans öppnande 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt 

fastställande av röstlängd för 
förbundsstämman 

3. Fråga om stämman är behörigen 
utlyst 

4. Val av ordförande vid stämman 
5. Val av sekreterare vid stämman 
6. Val av två justeringsmän att jämte 

stämmans ordförande justera 
protokollet, samt val av två 
rösträknare 

7. Fastställande av 
föredragningslistan 

8. Föredragande av 
verksamhetsberättelse 

9. Föredragande av 
förvaltningsberättelse 

10. Revisionernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen 
12. Behandling av ärenden, som 

förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 

13. Behandling av motioner som i 
stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § 
inkommit till förbundsstyrelsen. Till 
motionen skall ha fogats ett 
yttrande från förbundsstyrelsen 

14. Fastställande av verksamhetsplan 
för innevarande verksamhetsår 

15. Fastställande av årsavgift per 
medlem till Förbundet för 
nästkommande verksamhetsår, 
utöver den årsavgift som SB&K 
beslutat om för samma medlemmar 

16. Fastställande av eventuella extra 
avgifter för innevarande 
verksamhetsår 

17. Fastställande av eventuella 
arvoden för förbundsstyrelsen 

18. Fastställande av budget för 
innevarande verksamhetsår 

19. Val av ordförande i Förbundet 
20. Val av fyra till åtta övriga ledamöter 

i förbundsstyrelsen 
21. Val av ordförande i valberedningen 

samt två övriga ledamöter. Antalet 
övriga ledamöter skall vara lika 
fördelat mellan könen  

22. Val av två revisorer, varav en skall 
utses av SB&K:s förbundsstyrelse 

23. Förbundsstämmans avslutande 
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6 §  Valbarhet 

6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast 
person som är medlem i förening som är 
ansluten till Förbundet. 

6 §  Valbarhet 

6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast 
person som är medlem i förening som är 
ansluten till Förbundet. Dock får 
maximalt en person, om styrelsens 
totala antal ledamöter uppgår till minst 
tre, eller två personer om styrelsens 
totala antal ledamöter uppgår till minst 
fem, väljas som ledamot även om denna 
ej är medlem i förening som är ansluten 
till Förbundet. Vad nyss sagts, skall 
förbehållas exempelvis sakkunniga inom 
idrottens område, eller annat som är till 
nytta för Förbundets organisation och 
utveckling.

6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller 
kommitté inom Förbundet är inte valbar 
som revisor eller revisorssuppleant. 

6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller i 
kommitté inom Förbundet eller SB&K är 
inte valbar som revisor. Vad som anges i 
detta stycke gäller dock inte sådan 
person som har uppdrag som revisor i 
kommitté eller i SB&K.

4 kap Förbundsstyrelsen 

3 §  Styrelsens sammansättning 
 

3.1 Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, vice 
förbundsordförande, förbundskassör, 
förbundssekreterare och övriga 
ledamöter. 

4 kap Förbundsstyrelsen 

3 §  Förbundsstyrelsens 
sammansättning 

3.1 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. 

4 §  Adjungerade ledamöter 

4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid 
behov adjungera enskild person. 

4 §  Adjungerade ledamöter 

4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid 
behov adjungera enskild person. 
Adjungerad ledamot saknar rösträtt i 
förbundsstyrelsen.

7 §  Kallelse 

7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda 
minst tre gånger årligen efter kallelse, 
som skall skickas till samtliga ledamöter 
senast en vecka före respektive möte. 

7 §  Kallelse 

7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda 
minst tre gånger årligen efter kallelse, 
som skall skickas till samtliga ledamöter 
senast en vecka före respektive 
sammanträde. 

. 
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8 §  Beslutsmässighet 

8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får 
brådskande ärenden avgöras genom 
skriftlig omröstning eller via 
telefonbeslut. Beslut i sådant ärende 
skall rapporteras vid närmast följande 
förbundsstyrelsemöte. 

8 §  Beslutsmässighet 

8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får 
brådskande ärenden avgöras genom 
skriftlig omröstning eller via 
telefonbeslut. Beslut i sådant ärende 
skall rapporteras vid närmast följande 
sammanträde med förbundsstyrelsen. 

8.5 Om förbundsstyrelsen inte är beslutsför 
på grund av för lite antal behöriga 
ledamöter, på grund av jäv, eller av 
annat skäl som må uppkomma och 
medför beslutsoförhet, och detta inte 
endast är tillfälligt, skall detta anmälas till 
SB&K. SB&K äger då rätt att utse tillfällig 
förvaltare att föra Förbundets talan och 
avgöra beslut intill ny förbundsstämma 
kunnat tillkallas och ny förbundsstyrelse 
utsetts.

9 §  Uppgifter 

9.1 Förbundsstyrelsen skall: 

4. Bestämma tid och plats för 
Förbundets stämma samt göra 
nödvändiga förberedelser för mötet 
 

6. Till SB&K:s styrelse, minst sex 
veckor före stämman, överlämna 
alla för revision nödvändiga 
handlingar 

9 §  Uppgifter 

9.1 Förbundsstyrelsen skall: 

4. Bestämma tid och plats för 
Förbundets stämma samt göra 
nödvändiga förberedelser för 
stämman 

6. Till SB&K:s förbundsstyrelse, minst 
sex veckor före ordinarie 
förbundsstämma, överlämna alla 
för revision nödvändiga handlingar 

 

5 kap Förbundets revision 

1 §  Revisor 

1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning 
granskas årligen av de av årsstämman 
fastställda revisorerna. 

5 kap Förbundets revision  

1 §  Revisor 

1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning 
granskas årligen av de av 
förbundsstämman fastställda 
revisorerna, varav en skall ha utsetts av 
SB&K:s förbundsstyrelse. 

3 § SB&K:s granskning 

3.1 SB&K får om skäl så är påkallat, 
granska Förbundets verksamhet, 
räkenskaper samt medelshantering och 
beslut, under såväl pågående som 
avslutat verksamhetsår. 

3.2 Förbundet skall på begäran av SB&K 
utan dröjsmål tillhandahålla erforderliga 
uppgifter för granskningen. 
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7 kap Representations- och 
övergångsbestämmelser 

1 §  Medlemskap i flera föreningar 

1.1 För medlemskap i flera föreningar gäller 
8 kap 1 § i SB&K:s stadgar. 

8 kap Bestraffningsärenden 

1 §  Juridiska nämnden 

1.1 För juridiska nämnden gäller 9 kap 1 § i 
SB&K:s stadgar. 

2 §  Överklagan 

2.1 För överklagan gäller 9 kap 2 § i SB&K:s 
stadgar. 

3 §  Böter 

3.1 För böter gäller 9 kap 3 § i SB&K:s 
stadgar. 

4 § RF:s stadgar 

4.1 För stadgar gäller 9 kap 4 § i SB&K:s 
stadgar. 

7 kap Representations- och 
övergångsbestämmelser 

1 §  Medlemskap i flera föreningar 

1.1 För medlemskap i flera föreningar gäller 
9 kap 1 § i SB&K:s stadgar. 

8 kap Bestraffningsärenden 

1 §  Juridiska nämnden 

1.1 För juridiska nämnden gäller 11 kap 1 § i 
SB&K:s stadgar. 

2 §  Överträdelser 

2.1 För överträdelser gäller 11 kap 2 § i 
SB&K:s stadgar. 

3 §  Överklagan 

3.1 För överklagan gäller 11 kap 3 § i 
SB&K:s stadgar. 

4 §  Böter 

4.1 För böter gäller 11 kap 4 § i SB&K:s 
stadgar. 

5 § RF:s stadgar 

5.1 För stadgar gäller 11 kap 5 § i SB&K:s 
stadgar. 

6 §  Tvist 

6.1 För tvist gäller 11 kap 6 § i SB&K:s 
stadgar. 


