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Stadgar fšr den ideella klubben Rembukan Jodoklubb.
Antagna vid bildandemšte:

2002-09-14

Stadgarna senast reviderade av Œrsmšte:

2002-09-14

AllmŠnt
¤1

Syfte

Klubbens syfte Šr att verka fšr att sprida kunskaper om och i jodo. Klubben Šr religišst
och politiskt obunden och drives pŒ ideell grund. Klubbens styrelse och trŠnare skall
vidare gemensamt verka fšr uppdrivandet av sportsliga och kamratliga egenskaper
hos medlemmarna samt stimulera deltagande i nationella och internationella
jodoaktiviteter.
Klubben tar avstŒnd frŒn allt anvŠndande av dopingmedel.

¤2

SammansŠttning

Klubben bestŒr av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

¤3

Fšrbundstillhšrighet

Klubben skall vara ansluten till Svenska Budofšrbundet samt dŠrigenom ocksŒ Sveriges
Riksidrottsfšrbund (hŠdanefter kallat RF).

¤4

Beslutande organ

Klubbens beslutande organ Šr ordinarie Œrsmšte, extra Œrsmšte och styrelsen.

¤5

Firmateckning

TeckningsrŠtt avgšrs vid konstituerande styrelsemšte.

¤6

Tidsdefinitioner

VerksamhetsŒr och rŠkenskapsŒr sammanfaller med kalenderŒr. Revisionen omfattar
samma tidsperiod.

¤7

StadgefrŒgor

Fšrslag om Šndring av dessa stadgar fŒr endast tas upp till behandling vid ordinarie
Œrsmšte. Fšr godkŠnnande av dylika fšrslag erfordras 2/3 majoritet av vid mštet
nŠrvarande ršstberŠttigade medlemmar. StadgeŠndringar fŒr ej strida mot Svenska
Budofšrbundets krav.
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FrŒgor som ej omfattas av švriga paragrafer i dessa stadgar hŠnskjutes till styrelsen fšr
beredning infšr kommande Œrsmšte att framlŠggas i form av ett styrelsefšrslag.
Medlem fšrbinder sig genom sitt medlemskap i klubben att i frŒga om tillŠmpning av
dessa stadgar inte vŠcka talan vid allmŠn domstol. Tvist om tillŠmpning av stadgarna
skall i stŠllet hŠnskjutas till RF fšr avgšrande.

Klubbens medlemmar
¤8

Medlem

Medlemsskap beviljas av styrelsen. Fšr att kunna bli medlem skall skriftlig ansškan
ha inlŠmnats.
Ansškan om medlemskap fŒr avslŒs endast om det kan antas att vederbšrande kommer
att motarbeta klubbens ŠndamŒl eller intressen, eller om vederbšrande hŠftar i skuld
till annan klubb med jodoverksamhet.
Beslut att avslŒ medlemsansškan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skŠlen
redovisas samt anges vad den medlemssškande skall iaktta fšr att šverklaga beslutet.
Beslutet skall inom tre dagar frŒn dagen fšr beslutet skriftligen tillstŠllas den som fŒtt
avslag pŒ medlemsansškan.
Beslut om vŠgrat medlemskap fŒr šverklagas av den beršrde enligt reglerna i RF:s
stadgar.

¤9

Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan den utses som genom lŒngt och troget engagemang och/eller
genom extraordinŠra insatser verkat fšr klubbens syften.
Hedersmedlem kan utses genom beslut av ordinarie Œrsmšte.

¤10

Medlems uttrŠde

Medlem som šnskar uttrŠde ur klubben gšr skriftlig anmŠlan till styrelsen och Šr
dŠrmed omedelbart skild frŒn klubben. Eventuella fšrfallna avgifter skall dock fšrst
av medlemmen ha erlagts om styrelsen ej annat beslutar.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift fšr det senaste verksamhetsŒret fŒr anses
ha begŠrt sitt uttrŠde ur klubben. Medlemskapet upphšr i sŒdant fall genom att
personen avfšrs frŒn medlemsfšrteckningen.
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¤11

Medlems uteslutning

Medlem kan uteslutas om denne
• brutit mot stadgarna,
• ej betalat av klubben faststŠllda avgifter,
• upptrŠtt ovŠrdigt i trŠningslokalen,
• uppenbarligen missbrukat sina kunskaper i jodo,
• i švrigt agerat pŒ ett sŒdant sŠtt att klubbens syfte fšrsvŒrats eller dess anseende
eller intressen skadats.
FrŒga om uteslutning av medlem fŒr icke avgšras utan att medlemmen i frŒga beretts
tillfŠlle att inom 14 dagar avgiva yttrande i Šrendet.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas medlemmen medelst
rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem som uteslutits av styrelsen Šger besvŠrsrŠtt infšr kommande Œrsmšte.
Beslut om uteslutning skall fattas av klubbens styrelse och fŒr av den beršrde
šverklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

¤12

Medlems rŠttigheter och skyldigheter

Medlem...
• har rŠtt att delta i sammankomster som anordnas fšr medlemmarna,
• fšrbinder sig att fšlja klubbens stadgar och beslut som fattats av klubborgan samt
fšlja i ¤3 nŠmnda organisationers stadgar, bestŠmmelser och beslut,
• har inte rŠtt till del av klubbens behŒllning eller egendom vid upplšsning av
klubben,
• skall betala medlemsavgift.

Avgifter
¤13

Medlemsavgift

Medlemsavgiften faststŠlls av Œrsmštet.

¤14

TrŠningsavgift

TrŠningsavgiften faststŠlls av Œrsmštet, men kan justeras av styrelsen i hŠndelse av
avsevŠrt Šndrade omkostnader fšr trŠningsverksamheten.
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¤15

…vri ga avgi f t er

Styrelsen Šger rŠtt att utta ytterligare avgifter som krŠvs fšr att upprŠtthŒlla
trŠningsverksamheten. Avgift kan Šven uttas fšr speciella aktiviteter, sŒsom
trŠningslŠger, -resor och tŠvlingar.

¤16

Hedersmedlemmens avgifter

Hedersmedlem Šr befriad frŒn avgifter enligt ¤¤13 och 14.

Den idrottsliga verksamheten
¤17

TrŠning

Medlem som erlagt medlems- och trŠningsavgift Šger rŠtt att delta i klubbens
trŠningsverksamhet. TrŠningens huvudinriktning Šr jodo och bedrivs i enlighet med de
anvisningar som tillhandahŒlls av Svenska Budofšrbundets Kendosektions jodoinstans.

¤18

TŠvling och uppvisning

Medlem fŒr inte delta i tŠvling eller uppvisning i klubbens namn utan medgivande av
styrelsen. Om tŠvlingen eller uppvisningen arrangeras utanfšr Sverige, skall ocksŒ
Svenska Budofšrbundet ge sitt samtycke, sŒvida inte Svenska Budofšrbundet beslutat
om annan ordning.
€r arrangšren inte ansluten till Svenska Budofšrbundet, fŒr medlemmen delta endast
om Svenska Budofšrbundet godkŠnt tŠvlingen eller uppvisningen.

•rsmšte
¤19

•rsmšte - tid, kallelse

Ordinarie Œrsmšte, som Šr klubbens hšgsta beslutande organ, hŒlles senast andra
veckan i mars mŒnad. Datum faststŠlls av styrelsen. Kallelsen skall tillstŠllas
medlemmarna minst 14 dagar i fšrvŠg, avstŠmplingsdagen inrŠknad. Vidare bšr
kallelse jŠmte dagordning anslŒs i klubblokal.
Verksamhets- och kassaberŠttelser, verksamhetsplan, budget, styrelsefšrslag och
inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgŠngliga fšr medlemmarna
senast 14 dagar fšre Œrsmštet.
Extra Œrsmšte kan hŒllas efter styrelsebeslut, eller dŒ minst 15 medlemmar till
styrelsen skriftligen sŒ krŠver. Vid extra Œrsmšte fŒr endast det som fšranlett mštet
upptas till behandling.

¤20

Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december, fšr att kunna
behandlas vid kommande Œrs Œrsmšte.
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¤21

RšstrŠtt

RšstrŠtt Šger den medlem som erlagt fšrfallna avgifter och som under Œret fyller lŠgst
16 Œr. RšstrŠtt fŒr ej utšvas genom fullmakt. Fšr medlem under 16 Œrs Œlder kan ršstrŠtt
utšvas av mŒlsman. Icke ršstberŠttigad medlem har yttranderŠtt.

¤22

BeslutsmŠssighet

Mštet Šr beslutsmŠssigt med det antal ršstberŠttigade medlemmar som Šr nŠrvarande.

¤23

Beslut och omršstning

Beslut fattas av Œrsmštet med acklamation eller avgšres genom šppen eller sluten
votering. Vid behov tjŠnstgšr justeringsmŠnnen som ršstrŠknare. Vid votering
bestŠmmes utgŒngen - utom i frŒgor av stadgekaraktŠr eller upplšsning av klubben genom enkel majoritet. Om vid šppen votering, som icke avser val, uppstŒr lika
ršstetal, bšr Šrendet hŠnskjutas till den nya styrelsen fšr utredning och beslut. Vid val
och sluten omršstning skall i hŠndelse av lika ršstetal lotten avgšra.
Beslut bekrŠftas med klubbslag, eller motsvarande akustiskt verktyg.

¤24

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen Šr ršstberŠttigad medlem av klubben.
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¤25

•rsmštets dagordning

1.

Mštets šppnande av avgŒende ordfšranden.

2.

FaststŠllande av ršstlŠngd fšr mštet.

3.

FrŒgan om mštets behšriga utlysande.

4.

Eventuella tillŠgg eller fšrtydliganden till dagordningen.

5.

Val av mštesordfšrande.

6.

Val av mštessekreterare.

7.

Val av tvŒ justeringsmŠn, tillika ršstrŠknare, att justera Œrsmštesprotokollet.

8.

FaststŠllande av verksamhetsberŠttelse fšr fšregŒende Œr.

9.

FaststŠllande av kassaberŠttelse fšr fšregŒende Œr.

10.

FramlŠggande av revisionsberŠttelse.

11.

FrŒgan om styrelsens ansvarsfrihet fšr det gŒngna verksamhetsŒret.

12.

FaststŠllande av medlemsavgifter

13.

FaststŠllande av verksamhetsplan & budget fšr det kommande
verksamhetsŒret.

14.

Val av ledamšter fšr innevarande verksamhetsŒr
a ) ordfšrande
b) sekreterare
c) kassšr
d) 1. suppleant
e) 2. suppleant

15.

Val av tvŒ revisorer

16.

Val av valberedning infšr nŠstkommande Œrsmšte. •rsmštet bestŠmmer antalet,
dock minst en.

17.

Behandling av styrelsefšrslag.

18.

Behandling av motioner, inkomna enligt ¤ 20.

19.

Synpunkter pŒ verksamheten fšr innevarande verksamhetsŒr.

20.

Mštets avslutande.
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Valberedningen
¤26

Valberedning - sammansŠttning, Œligganden

Valberedningen skall senast 31 december tillfrŒga dem vilkas mandattid utgŒr vid
Œrsmštets slut, om de vill kandidera fšr nŠsta mandattid. Senast 14 dagar fšre Œrsmštet
skall valberedningen meddela ršstberŠttigade medlemmar sitt fšrslag till
styrelsesammansŠttning och revisorer, genom att bifoga detsamma till kallelsen.

Revisorer
¤27

Revision

Det Œligger revisorerna att granska styrelsens fšrvaltning och rŠkenskaper under
sistflutna rŠkenskapsŒret samt att till styrelsen, senast 7 dagar fšre ordinarie Œrsmšte,
šverlŠmna revisionsberŠttelsen. Klubbens rŠkenskaper skall vara revisorerna
tillhanda senast 21 dagar fšre ordinarie Œrsmšte.

Styrelse
¤28

Styrelse - sammansŠttning

Klubben leds av en styrelse, vald av Œrsmštet, med fšljande befattningar
a ) ordfšrande
b) sekreterare
c) kassšr
d) 1. suppleant
e) 2. suppleant
Suppleant ersŠtter vid behov ordinarie ledamot och intrŠder enligt ovan nŠmnda
turordning. Suppleanter Šger ršstrŠtt endast dŒ de ersŠtter ordinarie ledamot. AvgŒr
ledamot fšre mandattidens utgŒng intrŠder suppleant i dennes stŠlle, enligt samma
ordning, fšr tiden till och med nŠstfšljande Œrsmšte.
Till styrelsen kan ytterligare personer adjungeras. Adjungerade ledamšter Šger
yttranderŠtt, men ej ršstrŠtt.
Styrelsen har sitt sŠte i Stockholm

¤29

Styrelsens Œligganden

NŠr Œrsmšte inte Šr samlat Šr styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar fšr
klubbens verksamhet och angelŠgenheter.
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forts.
Det Œligger styrelsen att:
• tillse att fšr klubben gŠllande lagar och bindande regler iakttas,
• verkstŠlla av Œrsmštet fattade beslut
• planera, leda och fšrdela arbetet inom klubben,
• ansvara fšr och fšrvalta klubbens medel,
• tillstŠlla revisorerna rŠkenskaper enligt ¤27 och
• fšrbereda Œrsmšte

¤30

Styrelsens uppgiftsfšrdelning

Ordfšranden...
• Šr klubbens officiella representant,
• leder styrelsens fšrhandlingar och arbete samt švervakar att dessa stadgar och
švriga fšr klubben bindande regler och beslut efterlevs.
Sekreteraren...
• fšr och fšrvarar protokoll šver styrelsens sammantrŠden,
• registrerar och fšrvarar inkommande skrivelser samt besvarar skrivelser enligt
ordfšrandens eller styrelsens bestŠmmande varvid kopia bevaras av utgŒende
skrivelse,
• ser i švrigt till att klubbens handlingar hŒlls ordnade och fšrvaras pŒ betryggande
sŠtt,
• upprŠttar fšrslag till verksamhetsberŠttelse fšr klubben.
Kassšren...
• skall svara fšr klubbens bokfšring, vilket innebŠr skyldighet att fšra fullstŠndig
kassabok šver klubbens rŠkenskaper,
• skall Œrligen upprŠtta balans- och resultatrŠkningar,
• utarbetar underlag fšr budget,
• verkstŠller klubbens utbetalningar,
• upprŠttar och avger i fšrekommande fall allmŠn sjŠlvdeklaration, sŠrskild
uppgift, kontrolluppgifter och švriga fšreskrivna uppgifter inom skatte- och
avgiftsomrŒdet,
• fšr medlemsfšrteckning och tillser att medlemmarna betalar faststŠllda avgifter
till klubben,
• fšr inventariefšrteckning,
• tillser att klubbens medlemmar och tillgŒngar Šr fšrsŠkrade pŒ ett betryggande
sŠtt,
• skall i fšrekommande fall upprŠtta och tillhandahŒlla underlag fšr sškande av
offentliga bidrag.
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¤31

Styrelsens sammantrŠden

Styrelsen sammantrŠder pŒ kallelse av ordfšranden, eller tvŒ andra ledamšter, och Šr
beslutsmŠssig dŒ minst hŠlften av antalet ledamšter Šr nŠrvarande. Ordfšranden har
utslagsrŠtt i hŠndelse av lika ršstetal vid votering. Styrelsen Šr gemensamt ansvarig
fšr sina beslut.

Upplšsande av klubben
¤32

Upplšsning

Fšrslag om klubbens upplšsning skall behandlas av tvŒ pŒ varandra fšljande Œrsmšten,
varav det ena ordinarie, med minst 3 mŒnaders mellanrum. Beslutet krŠver minst 2/3
av respektive mštes antal avgivna ršster.
Beslut om upplšsning av klubben skall innehŒlla fšreskrift om anvŠndning av klubbens
tillgŒngar fšr ett bestŠmt idrottsbefrŠmjande ŠndamŒl och skall omedelbart delgivas
Svenska Budofšrbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och Œrsmštets
protokoll i Šrendet, Œtfšljda av revisionsberŠttelse jŠmte balans- och
resultatrŠkningar.
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