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Stockholm 2023-02-17 

Proposition – Stadgeändring med avseende på 
jämställdhetsaspekter i språket 

 

Vid Svenska aikidoförbundets årsstämma 2022 inkom ett yrkande från Lunds Aikidoklubb om 
att styrelsen under året skall genomföra en ”översyn av stadgan avseende 
jämställdhetsaspekter i språket”. 
 
Det är alltid bra att sträva efter att använda ett könsneutralt och inkluderande språk. Det går 
ändå inte att automatiskt ersätta alla benämningar som slutar på -man med -person. Ibland är 
orsaken att språket blir konstgjort och styltigt, och om benämningen med -person redan är 
upptagen kan det bli direkt fel. Nedan är förslag på justering av stadgarna med hänsyn till 
både jämställdhetsaspekter och ovan. 
 
I Svenska Aikidoförbundets stadgar förekommer fyra formuleringar som kan vara föremål för 
ändring från -man till ett mer könsneutrala begrepp.  
 
Språkvårdarna vid Institutionen för och folkminnen, ISOF, 
rekommenderar enhetsbeteckningen tjänsteperson, för att många uppfattar den som 
mer könsneutral. Tjänsteman är fortfarande vanligast, men tjänsteperson ökar i användning. 
Om tjänsteperson inte passar i sammanhanget kan man söka andra strategier. Till exempel går 
det ibland bra att använda andra beteckningar, som handläggare eller anställd. 
 

Därför föreslår styrelsen tre ändringar, förtroendemän till förtroendepersoner, 
justeringsmän till justeringspersoner samt tjänsteman till tjänsteperson. Förslag 
till nya formuleringar i stadgan framgår av tabellen nedan. I stadgarna finns ett ytterligare 
ett fall som skulle kunna vara föremål för ändring men där styrelsen väljer att förorda att 
nuvarande formulering bibehålla, ”Svenska Aikidoförbundet är ett underförbund till Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet  (SB&K), som ytterst är huvudman för Förbundet. ” (2 
kapitlet, paragraf 1.2). Huvudman är en förvaltningsrättslig term för den statliga 
myndighet, kommunala förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för 
viss verksamhet. 
  



 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

• att anta förbundsstyrelsens förslag på ändringar i Svenska Aikidoförbundet stadgar 

Nuvarande lydelse  Förbundsstyrelsens förslag 

3 kap Förbundsstämma 

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.  

3 kap Förbundsstämma 

 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  förtroendevalda och föreningar 
senast 7 dagar före stämman.  

3 kap Förbundsstämma  
5 § Ärenden  
5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande 
ärenden behandlas:  
 
… 
6. Val av två justeringsmän att jämte 

stämmans ordförande justera protokollet, 
samt  val av två rösträknare  

  3 kap Förbundsstämma  
5 § Ärenden  
5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande 
ärenden behandlas:  
 
… 
6. Val av två justeringspersoner att jämte 

stämmans ordförande justera protokollet, 
samt  val av två rösträknare  

… 

6 § Valbarhet  

6.2 Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får 
inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.  

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. 

6 § Valbarhet  

6.2 Tjänsteperson inom Förbundet eller SB&K får 
inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.  

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.  


