Stadgar

2008-02-23

Kapitel 1
Allmänna bestämmelser
§1

Sammansättning

Swedish Karate Kyokushinkai [SKK], nedan benämnt förbundet, är en ideell sammanslutning av svenska föreningar
som tränar Kyokushin karate enligt den anda och teknik som Masutatsu Oyama utvecklade.
§2

Internationell anslutning

Förbundet är anslutet till Kyokushins världsförbund World Karate Organization och dess regionorganisation
European Kyokushin Organisation.
§3

Mål och inriktning

Förbundet har som ändamål att verka i enlighet med nedan specificerade punkter.
a) Att förena samtliga Kyokushintränande i Sverige inom förbundet
b) Att bevara och förkovra Kyokushin karate i Sverige i enlighet med den anda och teknik som Masutatsu Oyama
utvecklade för att uppnå harmoni och tillfredsställelse med sig själv och omvärlden.
c) Att verka för Kyokushins internationella utveckling.
d) Att fungera som rådgivande organ i samband med nationella och internationella Kyokushin-tävlingar.
e) Att representera SKK vid internationella tävlingar genom att utse lämpliga SKK deltagare och officiella
representanter för dylika arrangemang.
f) Att verka för att den svenska Kyokushinträningen inriktas till att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och
psykiskt som i socialt och kulturellt avseende, samt att verksamheten utformas och organiseras så, att den i
någon form blir tillgänglig för alla oavsett kön och ålder och kan ge varje utövare utbyte med hänsyn till var och
ens egna värderingar.
g) Att i möjligaste mån anpassa sin idrottspolitik till rådande inställning inom svenska organisationer, samt
eftersträva fredlig samverkan med andra karatestilar och organisationer inom och utom Sverige.
h) Allt arbete inom SKK skall så långt som möjligt ske utan ekonomisk ersättning.
§4

Beslutande organ

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet och extra årsmöte. Då årsmötet icke är samlat är styrelsen
beslutande organ.
§5

Verksamhet

Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av årsmötet eller
enligt dessa bestämmelser av styrelse eller av årsmötet utsett organ.
§6

Verksamhets och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
§7
Stadgar
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar och för beslut fodras bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.
För förbundets upplösning fodras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten hållna med minst ett års mellanrum.
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Kapitel 2 - Årsmöte
§8

Tidpunkt och kallelse

Ordinarie årsmöte hålls årligen under första kvartalet av ett nytt verksamhetsår. Platsen för årsmötet bestäms av
föregående årsmöte och tidpunkten av styrelsen.
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och införs i förbundets officiella kungörelseorgan senast 30 dagar före
mötet. Dessutom skall kallelse och dagordning för mötet jämte styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse
tillsändas samtliga av årsmötet eller styrelsen utsedda förtroendemän och medlemsföreningar senast 14 dagar före
årsmötet.
§9

Extra årsmöte

Styrelsen kan då den finner det erforderligt sammankalla till extra årsmöte, när SKK:s revisorer med angivande av
skäl kräver det eller när det för angivet ändamål skriftligen begärs av minst 1/4 av medlemsföreningarna.
Vid sådant möte får beslut endast fattas i dagordningen upptagna ärenden. Kallelse sker senast 14 dagar före
mötet genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan. Dagordning skall skickas till berörda parter senast
7 dagar innan mötet.
§ 10

Rösträtt

Varje ansluten förening äger rätt att sända två representanter till förbundsmöten. För rösträtt skall föreningen ha
uppfyllt sina åligganden gentemot förbundet. Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal
medlemmar som föreningen redovisade vid verksamhetsårets medlemsrapportering, dock högst tre (3) röster. En
röstberättigad förening skall representeras av ett befullmäktigat ombud. Ombud får representera högst två (2)
anslutna föreningar och ska vara medlem i en till förbundet ansluten förening som fullgjort sina skyldigheter
gentemot förbundet.
§ 11

Omröstning och beslut

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigande ombud som deltar i mötets beslut.
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, då ombud så begär. All frågor utom sådana som rör
stadgeändring eller förbundets upplösning avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal ska lotten avgöra.
§ 12

Ärenden

För ändring av dagordning krävs godkännande av 2/3 majoritet. Dock får frågor av ekonomisk natur, om
stadgeändring och om förbundets upplösning icke företagas till avgörande om de ej var med på den tidigare
kungjorda dagordningen.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
3.
Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt val av två (2)
rösträknare.
4.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
5.
Fastställande av dagordning.
6.
Godkännande av styrelsens verksamhets- samt förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7.
Föredragning av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning under sistförflutet räkenskapsår.
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9.
Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.
11. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
12. Motioner och förslag som i laga tid, senast 30 dagar innan mötet inkommit till styrelsen.
13. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan
14. Val av
a) Ordförande för förbundet och tre ledamöter för en tid av två år varje jämt kalenderår.
b) Tre ledamöter för en tid av två år varje udda kalenderår.
c)
En styrelsesuppleant för en tid av ett år.
d) Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
e) Ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
15. Inval av nya föreningar samt inval med provisoriskt medlemskap.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.
§ 13 Valbarhet
Valbar till förtroendeuppdrag inom förbundet eller inom någon under förbundet lydande kommitté eller liknande
är endast person som är medlem av förening, vilken är ansluten och har fullgjort sina förpliktelser gentemot
förbundet.

Kapitel 3 - Styrelse
§ 14

Arbetsår

Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från
årsmötet till och med årsmötet påföljande år.
§ 15

Styrelsens sammansättning

Styrelsen utser inom sig Vice ordförande, Kassör och Sekreterare. Avgår ledamot före mandattidens utgång
inträder suppleant som ledamot för tiden till nästa ordinarie årsmöte, då ny styrelseledamot väljs för den
resterande mandatperioden.
§ 16

Adjungerade ledamöter

Styrelsen kan vid behov adjungera person för speciella uppdrag inom styrelsen. En adjungerad ledamot har
yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
§ 17

Kommittéer

Vid behov kan styrelsen tillsätta kommittéer, arbetsgrupper eller funktionärer för speciella ändamål.
§ 18

Beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande då denne eller annan styrelsemedlem anser det behövligt.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst fyra (4) av dem är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Vid alla möten ska protokoll föras.
§ 19

Representation och firmatecknare

Ordförande är förbundets officiella representant och ska, i första hand, representera förbundet i ärenden som
berör personer och organisationer utanför SKK.
SKK:s firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av annan person som styrelsen utser.
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§ 20

Åliggande

SKK:s angelägenheter handhas av styrelsen och den skall, inom ramen för stadgarna, verka för SKK:s
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
a) verkställa årsmötets beslut,
b) utgöra ett impulsgivande organ inom svensk Kyokushin och hålla sig väl underrättad om den verksamhet som
bedrivs av kommittéer, arbetsgrupper, funktionärer och föreningar,
c) arrangera nationella mästerskap,
d) ha överinseende över all under förbundet sorterande tävlings- och träningsverksamhet och graderingar, samt
godkänna erforderliga reglementen,
e) ansvara och förvalta förbundets medel och tillgångar
f) upprätta och i god tid före årsmötet hålla verksamhets- och förvaltningsberättelse
sammanträdesprotokoll samt räkenskaper med tillhörande handlingar tillgängliga för revision

jämte

Styrelsen fördelar arbetsuppgifter bland ledamöterna som den vill, varvid dock nedanstående uppgifter ankommer
på Ordförande, Sekreterare och Kassör.
Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att förbundets stadgar efterlevs och fattade
beslut verkställs. Har ordförande förhinder träder Vice ordförande in i ordförandens ställe.
Sekreteraren för protokoll över styrelsens sammanträden, registrerar och förvarar skrivelser, samt upprätta förslag
till verksamhetsberättelse.
Kassören hanterar avgifter, driver in fodringar, sköter utbetalningar, svarar för förbundets bokföring och upprättar
förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Kapitel 4 - Kommittéer
§21 Teknisk kommitté
Styrelsen ska utse en Teknisk Kommitté (TK), bestående av minst tre personer. Medlem i TK ska vara aktiv
karateutövare, inneha minst nidan i Kyokushin och vara medlem i en till SKK ansluten förening. Styrelsen kan
ersätta vilken person som helst i TK om skäl därtill uppkommer.
TK utser sin egen ordförande för en tid av ett år, varefter omval ska ske. TKs ordförande är ständig adjungerad till
styrelsens sammanträden och har avgörande röst om det skulle bli lika vid omröstning inom kommittén.
TKs uppgifter är att verka som rådgivande organ för styrelsen i alla ärenden rörande teknik, träning och tävling
samt att föreslå och godkänna graderingar högre än 1 kyu.
§ 22 Verksamhet
De av förbundet och styrelsen tillsatta kommittéerna har att bedriva den av styrelsen beslutade verksamheten. Det
åligger respektive kommitté att handlägga och besluta i ärenden inom respektive kommitté verksamhet, i enlighet
med av styrelsen utfärdad instruktion, samt;
a) föra protokoll och kommittéhandlingar,
b) till styrelsen inkomma med förslag och synpunkter
c) besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget,
d) i god tid för årsmötet inkomma med redogörelse över sistförflutet verksamhetsår samt komma med förslag till
program och budget för kommitténs verksamhet kommande verksamhetsår

SKK Kansli
c/o Christer Brolin
Tullportsgatan 3a
681 30 KRISTINEHAMN
www.kyokushin.se

Kapitel 5 - Revision
§ 23

Revisorer och revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga
handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för
det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Kapitel 6 - Medlemmar
§ 24

Inval

Förening kan efter skriftlig ansökan till förbundet upptas som medlem om nedanstående villkor är uppfyllda:
a) att ansökan är gjord enligt förbundets formulär och åtföljs av föreningen antagna stadgar
b) att föreningen tränar Kyokushin karate i enlighet med förbundets definition och bestämmelser
c) att föreningen är organiserade enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande
eftersträvas i gemensamma angelägenheter
d) att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med redan ansluten förening
e) att föreningen betalt förbundets fastställda avgifter
f) att föreningen har av förbundet godkänd eller godtagbar instruktör
SKK:s styrelse ska ta ställning till ansökan inom två månader efter att ansökan har mottagits. Styrelsen kan därefter
bevilja provisoriskt medlemskap. Provisoriska medlemmar kan delta i tävlingar inom SKK samt äger tillträde till
årsmöte, dock utan rösträtt. Fast medlemskap kan beviljas av årsmöte efter provisoriskt medlemskap i minst sex
månader.
§25

Utträde och uteslutning

Medlemsförening som vill söka utträde ur Förbundet, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
att ha lämnat Förbundet omedelbart.
Utan att sådan anmälan föreligger kan förening uteslutas om den, trots påminnelse:
a) underlåtit att erlägga de av förbundet fastställda avgifter inom angiven tid
b) underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning fattats av förbundet och dess organ
c) bedriver sådan verksamhet, som uppenbarligen skadat eller kan skada Kyokushins anseende i samhälle, eller
som på annat sätt påtagligt motarbetat förbundets intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, sedan föreningen beretts tillfälle att yttra sig, och skall med angivande av
skälet därefter skriftligen meddela förening inom två (2) veckor efter beslut.
Uteslutning kan överklagas skriftligen inom en månad sedan föreningen delgivits beslut om uteslutning. Ärendet
behandlas av nästkommande årsmöte.
§ 26

Föreningar

Det åligger medlemsförening att
a) samarbeta med förbundet i förverkligande av dess målsättning,
b) erlägga de av årsmötet fastställda avgifter inom angiven tid och stödja förbundets ekonomi på sätt som
fastställs av årsmötet,
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c) ska följa förbundets stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom förbundet,
d) föra protokoll, medlemsförteckning och bokföring över verksamheten,
e) hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
f) på anfordran överlämna verksamhetsberättelse samt bokslut för granskning,
Underlåtenhet att uppfylla ovanstående förpliktelser medför att förening ej har rösträtt vid årsmöten inom
förbundet under nästkommande verksamhetsår.
Medlemsförening och dess individuella medlemmar
g) har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet,
h) har rätt att delta i av förbundet sanktionerade tävlingar under de former som är vedertagna inom förbundet
och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar,
i) anses ej representera SKK i tävling eller uppvisning utan medgivande av SKK:s styrelse, eller av denne utsedd
representant, om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige,
j) har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet.

Kapitel 7 – Internationell representation
§27

Internationell representation

Internationell representant ska utses av SKKs styrelse i samrådan med TK för en tid av två år. Representanten ska,
om möjligt, vara internationellt erkänd och accepterad.
Den internationella representanten ska representera SKKs åsikter vid kontakter och möten med Kyokushins Europa(EKO) och världsförbund (WKO).
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