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Proposition – Stadgeändring Valberedning 
Stadgeändring kap 3, § 5, pkt 20, 21. § 6 pkt 6.1, 6.3, 6.5. kap 
6.  
 
 
 

 
 
Bakgrund  
På ordinarie förbundsstämma 2022-03-12, §14, inkom ett yrkande att förbundsstyrelsen, 
tillsammans med valberedningen, arbetar fram ett förtydligande av valberedningens uppdrag. 
Yrkandet fick bifall av stämman.  
På förbundsstyrelsens sammanträde 2022-04-24, §6, behandlades frågan och 
valberedningens ledamot Moa Lindell föredrog ärendet. Syfte med att förtydliga uppdraget 
för valberedningen är att skapa förutsägbarhet och transparens, underlätta för dem som 
verkar i valberedningen och för att förenkla för nya i valberedningen. Valberedningen 
menade därför att valberedningens uppdrag bör regleras i stadgarna och fastställa:  

● Hur valberedningen väljs  
● Hur många ledamöter som skall väljas och valberedningens sammansättning  
● Vilka som kan väljas till valberedning  
● Vad som är valberedningens uppgift  
● Vilka uppdrag valberedningen ska bereda val till  

Förbundsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde att ge valberedningen uppdraget att ta 
fram ett förslag till stadgeändring för att förtydliga deras uppdrag  
Valberedning gjorde ett förarbete och studerade Riksidrottsförbundets stadegmall, 
stadgar för Budo- och kampsportsförbundet, samt flera andra idrottsförbunds stadgar. 
Utifrån detta togs ett förslag till stadgeskrivning fram gemensamt med styrelsen.  
Det slutliga förslaget stämdes sedan av med Per-Åke Wilhelmsson, tidigare vice 
ordförande i Svenska Aikidoförbundet och mycket kunnig i föreningsfrågor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar 
 

Att anta förbundsstyrelsens förslag till ändring 
i Svenska Aikidoförbundets stadgar 

 



 
Nuvarande lydelse Valberedning samt 

förbundsstyrelsens förslag 
3 kap Förbundsstämma 
 
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 justeringspersoner att 

jämte stämmans ordförande justera 
protokollet, samt val av två 
rösträknare 

7. Fastställande av föredragningslistan 
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 arvoden 
för förbundsstyrelsen  

3 kap Förbundsstämma 
 
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 justeringspersoner att 

jämte stämmans ordförande justera 
protokollet, samt val av två 
rösträknare 

7. Fastställande av föredragningslistan 
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 arvoden 
till 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  
23. Förbundsstämmans avslutande  

 
 
 
*regleras i 6 kap 

18. Fastställande av budget för 
innevarande verksamhetsår 

19. Val av ordförande i Förbundet 
20. Fastställande av förbundsstyrelsens 

storlek, 4-8 ledamöter 
21. Val av fyra till åtta övriga ledamöter i 

förbundsstyrelsen 
22. Val av ordförande i valberedningen 

samt två övriga ledamöter 
23. Val av två revisorer 
24. Förbundsstämmans avslutande 

 

3 kap Förbundsstämma 
 
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.  
 
6.2 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.  
 

3 kap Förbundsstämma 
 
6 § Valbarhet  
 
6.1 I sammansättningen av FS-ledamöter 
ska en mångfald eftersträvas, inklusive 
jämställdhet mellan könen, ålder och 
geografisk spridning. 
 
6.2 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 Tjänsteperson inom Förbundet eller 
SB&K får inte väljas till ledamot i 
förbundsstyrelsen. 
 
6.4 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. 



 
 
6.5 Valbar till valberedning, revisor, 
kommitté är endast person som är medlem i 
förening som är ansluten till Förbundet.  
 

 6 kap Valberedning 
 
1 § Sammansättning  
 
1.1 Valberedningen består av ordförande 
samt 2 övriga ledamöter. I valberedningen 
skall en mångfald eftersträvas, inklusive 
kön, ålder och geografisk spridning  
 
1.2 Valberedningen ska inom sig utse vice 
ordförande samt tillsätta sekreterare. 
 
1.3 Valberedningen ska sammanträda när 
ordföranden eller minst halva antalet 
ledamöter så bestämmer. 
 

 
2 § Åligganden  
 
2.1   De som ingår i valberedningen får inte 
obehörigen röja vad de i denna egenskap 
fått kännedom om.  
 
2.2 Valberedningen ska senast den 15 
november året innan kommande ordinarie 
Förbundsstämma fråga ordförande, 
styrelseledamöter och revisorer om de vill 
kandidera för den kommande 
mandatperioden och informera 
medlemmarna om vilka som avböjt omval 
senast 15 december. 
 
2.3 Valberedningen ska fortlöpande följa 
arbetet inom de organ som den har att 
föreslå kandidater till. 
 
2.5 Alla medlemsföreningar och 
medlemmar är välkomna att till 
valberedningen föreslå personer för valen 
enligt 3 kap. 5 § 19–23 senast ca 2,5 
månader innan ordinarie förbundsstämma 
(vanligtvis i mitten på januari). 
 



 
2.6 Valberedningen ska senast 14 dagar 
före kommande förbundsstämma publicera 
sitt förslag på förbundets webbplats, 
 
2.7 Innan kandidatnominering börjar vid 
förbundsstämman ska valberedningen 
presentera sitt förslag beträffande vart och 
ett av de val som ska förekomma enligt 3 
kap. 5 § 19–23. Kandidatnomineringen är fri 
vilket innebär att ombud äger rätt att 
nominera personer utöver de som 
föreslagits av valberedningen. Den som vid 
mötet föreslår kandidat, som inte är 
närvarande vid mötet, ska försäkra sig om 
att personen är villig att åta sig uppdraget. 
 

6 kap Föreningar 7 kap Föreningar 
7 kap Representations- och 
övergångsbestämmelser 

8 kap Representations- och 
övergångsbestämmelser 

8 kap Bestraffningsärenden 9 kap Bestraffningsärenden 
 Kapitelnummer justeras enligt 

exempel.  
  
  

 
 


