STADGAR
Svenska Karateförbundet
Reviderade enligt stämmosbeslut 2018

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift
1.1 Svenska Karateförbundet nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att administrera och
befrämja Karate.
1.2 Utöver vad i dessa stadgar föreskrivs gäller Sveriges Riksidrottsförbunds (RF:s)
stadgar, instruktioner, bestämmelser och övriga föreskrifter.
2 § Omfattning
2.1 Förbundet är såsom specialförbund anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) vars
stadgar och bestämmelser utgör grunden för Förbundets administrativa verksamhet.
2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt 8 kap 1 § i RF:s stadgar och 6 kap 2 §
dessa stadgar blivit medlemmar av Förbundet. Dessa föreningar är regionalt sammanslutna
i Specialdistriktsförbund (SDF).
3 § Beslutande organ
3.1 Förbundets beslutande organ är förbundsstämma, extra förbundsstämma och, när
stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen (FS).
4 § Distriktsförbund
4.1 Förbundet har för sin regionala verksamhet specialdistriktsförbund (SDF).
4.2 SDF bildas av Förbundet efter samråd med vederbörande distriktsförbundsstyrelse.
För SDF är stadgat i 5 kap.
5 § Verksamhet
5.1 Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser
fastställda av förbundsstämma, extra förbundsstämma, förbundsstyrelse eller av
förbundsstyrelse utsett organ.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
6.1 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.
7 § Hedersledamot
7.1 Förbundet kan till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen kalla enskild person i
Förbundet som på ett utomordentligt sätt främjat förbundets syften.
7.2 Hedersledamot utses av förbundsstämma på förslag av enig förbundsstyrelse.
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8 § Fritt tillträde till tävling och uppvisning
8.1 Förbundsstyrelseledamöter, ledamöterna i samtliga kommittéer i Förbundet samt
valberedningen och av Förbundet anställd personal har fritt tillträde till tävling eller
uppvisning, som anordnas av en till Förbundet hörande förening. Legitimationskort utfärdas
av Förbundet.
9 § Stadgetolkning
9.1 Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas eller, om det skulle
uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutes till nästa
förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.
10 § Stadgeändring
10.1 Förslag till ändring av stadgarna eller Förbundets upplösning skall lämnas in skriftligen
och avgöras enligt bestämmelserna i 1 kap 11 §.
11 § Beslutsmässighet i stadgefrågor
11.1 För bifall till stadgeändring fordras dels beslut av förbundsstämman med minst 2/3 av
antalet angivna röster, dels att beslutet godkänns av Riksidrottsstyrelsen.
11.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna
röster vid sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna
med minst ett års mellanrum, samt godkännande av Riksidrottsstyrelsen.
11.3 Beslut om upplösning skall även innehålla föreskrifter om användning av Förbundets
tillgångar för idrottsliga ändamål.

2 kap

Förbundsstämma

1 § Tidpunkt och kallelse
1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma
hålles årligen under mars månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
1.2 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av FS och införs på Förbundets hemsida senast
30 dagar före mötet.
1.3 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och
förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive styrelsens
förslag med anledning av dessa, läggas upp på förbundets hemsida senast 14 dagar före
mötet.
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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.
2.2 Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i Förbundets officiella
kungörelseorgan. Föredragningslistan utsänds till samtliga av förbundsstämman eller
förbundsstyrelsen förtroendevalda personer samt till SDF och föreningar senast 7 dagar före
mötet.
2.3 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när förbundets revisorer
gemensamt, med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av
minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid
föregående förbundsstämma.
3 § Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31
december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman fastställda avgifter
samt till Förbundet insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella
obetalda avgifter.
3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den
31 december verksamhetsåret.
3.3 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 50-tal, senast den
31december året före verksamhetsåret redovisade medlemmar.
3.4 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en
till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Förbundsstyrelseledamot
eller personer anställda av Förbundet får inte vara ombud.
4 § Omröstning och beslut
4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske
med slutna sedlar.
4.2 Alla frågor, utom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs
genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.
4.3 För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet. Frågor av ekonomisk natur, om
stadgeändring eller Förbundets upplösning får dock tas upp till avgörande bara om de finns
upptagna på föredragningslistan.
4.4 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter
kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut.
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5 § Ärenden
5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande,
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,
3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst,
4. Val av ordförande vid mötet,
5. Val av sekreterare vid mötet,
6. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt
val av två rösträknare,
7. Föredragande och godkännande av dagordningen,
a. Redogörelse av mandatperiod för sittande styrelse.
b. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 22.
c. Godkännande av dagordningen.
8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna året,
9. Föredragande och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna året,
10. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse för det gångna året,
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna året,
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 8 §, inkommit till
förbundsstyrelsen, jämte yttrande från förbundsstyrelsen,
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår,
15. Fastställande av årsavgift till Förbundet för nästkommande verksamhetsår,
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 på tre år,
20. Val av vice ordförande i Förbundet på två år,
21. Val av kassör i Förbundet på två år,
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22. Val av två (2) till fyra (4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år,
a. Ledamot 1
b. Ledamot 2
c. Ledamot 3
d. Ledamot 4
26. Förordnande till styrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet,
27. Mötets avslutande.
6 § Valbarhet
6.1 Valbar till förbundsstyrelse, distriktsförbundsstyrelse, eller till post inom någon under
Förbundet lydande kommitté eller liknande är den person som Förbundsstämman eller i
förekommande fall Förbundsstyrelsen anser lämplig för uppgiften.
6.2 I sammansättningen av FS-ledamöter ska en jämn fördelning avseende, kön, ålder,
etnicitet och geografisk spridning eftersträvas.
6.3 Tjänsteman inom Förbundet får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen. Tjänsteman
inom Förbundet får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant inom Förbundet.
6.4 Ledamot i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant.
7 § Mandattid
7.1 Ordförande för Förbundet väljs vid årsmötet för en tid av tre år.
7.2 Vice ordförande, kassör, samt övriga ledamöter väljs växlande för en tid om två år.
7.3 Övriga förtroendevalda under 2 kap 5§ 23-25 väljs för en tid av ett år.
8 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
8.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall
skriftligen ha inkommit till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret.
Det är motionärens ansvar att kontrollera att motionen inkommit till Förbundet i tid. Rätt att
motionera har distriktsförbundsstyrelse samt förening i förbundet.

5

3 kap

Förbundsstyrelsen (FS)

1 § Arbetsår
1.1 Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets beslutande organ.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor.
2 § Styrelsens sammansättning
2.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör
och två till fyra övriga ledamöter.
3 § Presidiet
3.1 Presidiet består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden samt
förbundskassören.
3.2 Presidiet handhar förbundsstyrelsens uppgifter, när denna inte är samlad, och är inför
denna ansvarig för sin verksamhet.
4 § Adjungerade ledamöter
4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person.
5 § Kommittéer
5.1 Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.
6 § Arbetsfördelning
6.1 Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer eller projektgrupper.
7 § Kallelse
7.1 Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall skickas till
samtliga ledamöter senast en vecka före respektive möte.
8 § Beslutsmässighet
8.1 Styrelsen är beslutsför när majoriteten av valda ledamöter är närvarande
8.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
8.3 Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot.
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8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning eller via telefon- e-postbeslut s.k. Per Capsulam-beslut. Beslut i sådant ärende
skall rapporteras vid närmast följande förbundsstyrelsemöte.
9 § Uppgifter
9.1 Förbundsstyrelsen skall bland annat:
1. Verkställa förbundsstämmans beslut.
2. Utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom Svensk Karate och hålla sig väl
underrättad om den verksamhet som bedrivs av SDF och föreningar.
3. Befrämja tävlingsutbyte med utländska Karateorganisationer godkända av World Karate
Federation (WKF) och ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med
sådana organisationer.
4. Ha överinseende över all under Förbundet sorterande tävlingsverksamhet, godkänna
erforderliga reglementen samt sanktionera tävlingar.
5. Förbundsstyrelsen anordnar DM, SM, NM, EM och VM och kan delegera till Förbundet
ansluten förening/ar och eller SDF att i samverkan med förbundet genomföra tävlingarna.
6. Uppfylla de krav som myndigheter ställer på Förbundet vid tävling, uppvisning och
idrottsutövning.
7. Ansvara för och leda kansliets arbete.
8. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet samt
överklagande av i lägre instans fattade beslut enligt 8 och 15 kap i RF: s stadgar.
9. Bestämma tid och plats för förbundsstämma.
10. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga förberedelser för
förbundsstämman.
11. Upprätta och i god tid före förbundsstämman hålla verksamhets- och
förvaltningsberättelser, sammanträdesprotokoll samt räkenskaper med tillhörande handlingar
tillgängliga för revision. Handlingarna skall senast 30 dagar före årsmötet lämnas till
revisorerna.
12. Handha och ansvara för Förbundets tillgångar, förelägga förbundsstämman
verksamhetsplan för verksamhetsåret samt upprätta Förbundets budget.
13. Lämna verksamhetsplan, förvaltningsberättelse, och budget till RF tillsammans med
ansökan om anslag för kommande verksamhetsår.
14. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets förfogande.
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15. Lämna kommittéer, landslagsledning samt andra tillsatta organ information om beräknad
medelstillgång.
16. Föreslå förbundsavgift enligt 2 kap 5 § p.15 och 16.
17. Verka för och övervaka att förbundets antidopingpolicy och regelverk efterlevs.
18. Föra register över anslutna föreningar.
19. Föra protokoll och register samt sköta löpande ärenden i övrigt.
20. Beställa mästerskapstecken av RF.
21. Meddela RS vilka som valts till Förbundets ombud, respektive suppleanter för dessa till
RF-stämman.
22. På begäran av RS lämna upplysningar som RS behöver för att kunna fullfölja sina
stadgeenliga uppgifter.
23. Granska och godkänna av SDF och föreningar antagna stadgar och meddela vilka
eventuella ändringar som krävs för godkännande.
24. Efter samråd med respektive distriktsförbundsstyrelse bilda SDF.
25. Biträda SDF.
26. Framlägga eventuella förslag till hedersledamöter i Förbundet eller ständig ledamot i
styrelsen enligt 1 kap 7 §.
27. Besluta om utdelning av Förbundets förtjänsttecken.
28. Förbundsstyrelsen ska varje år genomföra en ansökningsprocess för stipendier och dela
ut dessa om lämplig kandidat finns.

4 kap

Förbundets revision

1 § Tillsättande av revisorer
1.1 Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer.
Samtliga revisorer inklusive suppleanterna utses av ordinarie förbundsstämma.
1.2 En av de ordinarie revisorerna som väljs av stämman skall vara auktoriserad revisor.
2 § Uppgifter
2.1 Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter verkställd
revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från styrelsen
för revision mottagna handlingarna.
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5 kap

Distriktsförbund

1 § Indelning
1.1 För Förbundets regionala verksamhet skall finnas Specialdistriktsförbund (SDF). SDF
skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta i enlighet med förbundets ändamål och
uppgift.
1.2 Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde.
1.3 Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
2 § Specialdistriktsförbund, SDF.
2.1 Specialdistriktsförbundens namn och geografiska verksamhetsområde
Övre Norrlands Karateförbund
omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Hemort är Umeå.
Nedre Norrlands Karateförbund
omfattar Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Hemort är Sundsvall.
Mellersta Karateförbundet
omfattar Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.
Hemort är Karlstad.
Stockholms Karateförbund
omfattar Gotlands och Stockholms län. Hemort är Stockholm.
Västra Karateförbundet
omfattar Hallands, Västra Götalands län. Hemort är Göteborg.
Östra Karateförbundet
omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. Hemort är Växjö.
Skånes Karateförbund
omfattar Skånes län. Hemort är Malmö.
2.2 Ändring av SDF:s geografiska område och namn beslutas av förbundsstämman.
3 § Distriktsförbundens stadgar
3.1 SDF:s stadgar skall följa de av förbundsstämman fastslagna och av RS granskade
normalstadgarna för SDF.
3.2 Förbundsstyrelsen skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för
förbundsstyrelsen att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller
på annat sätt anses vara olämpliga.
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4 § Revisorer och revision
4.1 SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor.
Omfattar SDF:s geografiska verksamhetsområde flera DF-områden skall SDF-revisorn
tillhöra det DF inom vilket SDF har sin hemort.

6 kap

Föreningar

1 § Stadgar
1.1 För förening gäller obligatoriska delar i RF:s normalstadgar för förening. Utan godkända
stadgar kan förening inte väljas in i Förbundet.
2 § Inval
2.1 Förening skall skriftligen tillställa Förbundet ansökan om medlemskap.
2.2 Förbundsstyrelsen fattar beslut om inval av ansökande förening inom sex veckor efter
att ansökan är komplett ingiven. Distriktsförbunden ska emellertid ges tillfälle att komma
med ett yttrande inom två veckor. Varje inval är förenad med en prövotid enligt 3 §, detta
kap. Avslås ansökan kan sökande överklaga till Juridiska Nämnden.
2.3 Föreningen skall uppfylla nedanstående villkor för att medlemskap skall beviljas:
1. Föreningen bedriver karate i enlighet med Förbundets definition och bestämmelser.
2. Ansökan görs på ett av RF fastställt formulär tillsammans med föreningens antagna
stadgar.
3. Föreningen har förbundit sig att tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för
idrottsföreningar bygger.
4. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till RF redan ansluten
förening.
5. Föreningen har betalat av Förbundet och SDF fastställda medlemsavgifter.
6. Föreningen har godkänd eller godtagbar instruktör.
7. Föreningen bedriver inte sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada
Förbundets goda rykte eller som strider mot i 11 kap angivna etiska normer.
8. Föreningen tillhör inte annan organisation som bedriver en med Förbundet konkurrerande
verksamhet.
2.4 Förening som erhållit medlemskap i Förbundet är därmed automatiskt även medlem i
RF och tillhör det SDF inom vars gränser föreningen har sin hemort.
2.5 Beslut om nekat medlemskap kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) enligt
reglerna i RF:s stadgar.

10

3 § Prövotid
3.1 Varje förening som beviljas medlemskap skall antas för en prövotid av ett år
från beslutsdagen till en fast administrativ avgift om 500 kr avseende innevarande
verksamhetsår.
3.2 Under prövotiden har Förbundsstyrelsen rätt att besluta att föreningens medlemmar inte
skall få delta i Förbundets arrangerade eller sanktionerade tävlingar.
3.3 Föreningen skall under prövotiden lämna de upplysningar och medverka till den insyn i
föreningen som erfordras för bedömningen av föreningens medlemskap.
3.4 Efter avslutad prövotid skall Förbundsstyrelsen, efter yttrande från SDF, fatta beslut om
fortsatt medlemskap, endast om medlemskap inte beviljas.
4 § Utträde och uteslutning
4.1 Förening som önskar utträda ur Förbundet, skall göra skriftlig anmälan om detta till
Förbundet.
4.2 Föreningen kan uteslutas, om den trots påminnelse:
1. Underlåtit att till Förbundet och SDF erlägga fastställda avgifter. Detta gäller även tidigare
års obetalda avgifter.
2. Underlåtit att insända begärda årsrapportuppgifter. Detta gäller även tidigare års ej
insända årsrapportuppgifter.
3. Saknar godkänd eller godtagbar instruktör.
4. Bedriver sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets
anseende i samhället, eller som strider mot i 11 kap angivna etiska normer.
5. I övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s, och Förbundets stadgar.
6. Tillhör annan organisation som bedriver en med Förbundet konkurrerande verksamhet.
4.3 Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen efter det att föreningen samt aktuellt
SDF beretts tillfälle att yttra sig över de anförda grunderna för uteslutning. Beslutet skall
med angivande av skälen meddelas förening samt SDF inom två veckor.
4.4 Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt RF:s stadgar senast tre veckor
efter det att beslutet kommit föreningen tillhanda.
5 § Åtaganden
5.1 Föreningen skall:
1. följa RF:s och dessa stadgar samt Förbundets tävlings- och övriga bestämmelser och
reglementen,
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2. till Förbundet och SDF erlägga fastställda avgifter, detta gäller även tidigare års obetalda
avgifter,
3. till Förbundet insända årsrapporter, detta gäller även tidigare års ej insända
årsrapportuppgifter,
4. på begäran lämna sina räkenskaper och övriga handlingar till förbundsstyrelse eller
distriktsförbundsstyrelse för granskning,
5. föra kassabok, protokollsbok och medlemsförteckning. Hålla årsstämma och på denna,
efter verkställd revision, ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Anmäla sina medlemmar genom IdrottOnline och tillåta Förbundet att inhämta
medlemsredovisning från dessa register.
7. Registrera sin förening hos skattemyndigheten som en ideell idrottsförening.
6 § Behörighet
6.1 Förening som inte är ansluten till förbundet eller som inte har fullgjort sina förpliktelser
gentemot Förbundet och SDF enligt dessa stadgar, har inte rätt att delta i någon av
Förbundets instanser anordnade eller sanktionerade tävlingar, träningsläger eller övriga
förbundsarrangemang.

7 kap

Tävlingar

1 § Deltagande i mästerskapstävlingar
1.1 För tävling om RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar, 12 kap
och övriga fastställda tävlingsbestämmelser.
1.2 Utländsk föreningsmedlem, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år
äger rätt att delta i SM- och DM-tävlingar.
2 § Deltagande i Distriktsmästerskap
2.1 Medlem får delta i endast en distriktsmästerskapstävling under ett och samma
kalenderår och endast i det distrikt där medlems hemmaförening har sin hemort belägen.
Med medlems hemmaförening menas den förening där medlem bedriver sin huvudsakliga
träning.
3 § Deltagande i internationella tävlingar.
3.1 Sveriges officiella landslag uttages av den av Förbundsstyrelsen tillsatta
landslagsledningen. Sveriges officiella landslag tävlar i enlighet med World Karate
Federations, WKF, regelverk.
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3.2 Medlem får ej deltaga i för förbundet eller WKF konkurrerande organisationers träning,
tävling eller uppdrag.
3.3 Deltagande i stiltävling och att där representera Sverige och sin stil tillåtes under
förutsättning att det med tydlighet framgår att deltagandet är i en stiltävling. Vidare skall
deltagare inte uppträda på ett sådant sätt att arrangör, medtävlande eller publik får intryck
av att denne representerar Sveriges officiella karate landslag.

8 kap

Representations- och övergångsbestämmelser

1§ Tävlande i flera föreningar
1.1 Medlem skall inte tävla för mer än en förening under en och samma tävling. Svenskt
Mästerskap ses, i det fall detta samarrangeras vad gäller kadett/junior, senior och Lag, som
en tävling.
2 § Tillstyrkt övergång
2.1 Utövare som tidigare tävlat för annan till Förbundet ansluten förening, skall tävla för ny
förening när skriftligt meddelande, tillställt den tidigare föreningen, kan uppvisas utvisande
att karateutövare inte längre önskar tävla för den tidigare föreningen. Utövare skall inte byta
föreningstillhörighet under pågående tävling.

9 kap

Bestraffningsärenden

1 § Bestämmelser
1.1 Förbundets Juridiska nämnd, är första instans för,
- bestraffningsärenden (RF: stadga 14 kapitel)
- överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende (RF: s stadga kapitel 15)
1.2 Nämnden skall bestå av tre till fem ledamöter, varav lika eller flest till antalet ska vara
jurister, en av dessa skall leda arbetet som nämndens ordförande.
1.3 Juridiska nämndens ledamöter och dess ordförande utses av förbundsstyrelsen.
2 § Överklagan
2.1 Vid överklagan av juridiska nämndens beslut skall ärendet hänskjutas till
förbundsstyrelsen, som andra instans.
2.2 Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
3 § Bestraffning
3.1 Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten, eller det organ till vilket den överlåtit
sådan bestraffningsrätt, att bestraffa med stöd av RF:s stadgar 14 kapitel.
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4 § RF:s stadgar
4.1 RF:s stadgar 14 kapitel skall tillämpas, om det inte anges i denna stadga att annan
bestämmelse skall tillämpas.

10 kap Regler mot doping
1 § Syfte
1.1 Förbundet skall sträva efter att tillvarata medlemmarnas grundläggande rätt att delta i en
dopingfri idrott. Med doping menas de förseelser som anges i idrottens dopingreglemente.
1.2 Förbundet skall utse en antidopingansvarig som jobbar med antidopingfrågor.
2 § Dopingreglemente
2.1 Förbundet ska följa World Anti-Doping Code (WADC) samt andra direktiv som föreslås
av RF:s antidopinggrupp.
2.2 Förbundet skall ha ett antidopingprogram, programmet skall revideras kontinuerligt.
3 § Bestraffning
3.1 Den som gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt antidopingreglemente i
RF:s stadgar 13 kap.
3.2 Dopingnämnden skall som första instans pröva bestraffningsärenden enligt
antidopingreglemente i RF:s stadgar 13 kap. Beslutet kan överklagas till
Riksidrottsnämnden.
4 § Sekretess
4.1 Sekretess gäller inom förbundets antidopingverksamhet för uppgift som avser RF:s
planering av kontroller och genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att verksamheten eller den person uppgiften gäller, lider men.

11 kap Etiska normer
1 § Syfte
1.1 Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som skall
ligga till grund för all utövning av karate inom Förbundet. Allt utövande av karate skall ske i
en anda av gott samförstånd och respekt mellan deltagarna.
1.2 Normerna utgör också ett led i den sociala och moraliska fostran, som är ett av
idrottsrörelsens grundläggande ideal och avser att bidra till kampen mot våld inom och utom
idrotten.
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2 § Tillämpningsområden
2.1 Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i Förbundet.
2.2 Vid anlitande av utländska instruktörer, vars värderingar och tekniker avviker från
de svenska normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska
förhållanden och skall i undervisning och instruktion hålla sig inom ramen för de gällande
reglerna.
3 § Ansvar
3.1 Föreningen skall ha av förbundsstyrelsen godkänd eller godtagbar instruktör. Instruktörer
och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i enlighet med
Förbundets regler och normer.
3.2 Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa utvecklingen inom Karaten och
att med uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer idrottens regler och normer.
3.3 Brott mot dessa skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren skall ges klara
direktiv om gällande regler.
3.4 Varje instruktör och ledare, som undervisar i självförsvar har skyldighet att utbilda
utövare i brottsbalkens bestämmelser om nödvärnsrätt.
4 § Instruktion och träning
4.1 Instruktör och ledare skall i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg som sker inom
idrottslig forskning och utveckling.
4.2 Instruktör och ledare skall vara föredömen inom Karaten och lära eleverna ett sportsligt
uppträdande såväl inom som utom träningslokalen.
4.3 Vid undervisning skall instruktören:
1. noggrant välja de tekniker och grepp som är anpassade till elevernas färdighet, ålder och
utveckling,
2. ge utövaren god kunskap i karates etikettsregler.
4.4 Instruktören får inte:
1. använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker,
2. utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker,
3. tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra karatestilar, klubbar eller idrotter
inom RF,
4. uppträda på ett sådant sätt att karatens anseende och goda rykte skadas.
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5 § Tävling
5.1 Vid tävling skall för karaten gällande tävlingsregler noggrant följas.
6 § Marknadsföring
6.1 All marknadsföring, inklusive uppvisning av karate, skall vara vederhäftig, saklig och
sanningsenlig.
6.2 Alla skall vid marknadsföring av karate iakttaga god sportslig sed och vid kontakt med
allmänhet, myndighet och massmedia främja karatens anseende och goda rykte.
7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 Det åligger förbunds-, distrikts- och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler
följes.

Använda förkortningar
Förbundet

Svenska Karateförbundet

FS		

Förbundsstyrelsen

SDF		

Specialdistriktsförbund

RF		

Sveriges Riksidrottsförbund

RS		

Riksidrottsstyrelsen

RIN		

Riksidrottsnämnden

DF		

Distriktsförbund (enligt RF)

WKF		

World Karate Federation

VM		

Världsmästerskap

EM		

Europamästerskap

NM		

Nordiskt Mästerskap

SM		

Svenskt Mästerskap

DM		

Distriktsmästerskap
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Historia

Svenska Karateförbundet bildades 26

Svensk Karate har organiserats

september 2008 för att ge Svensk Karate

inom Riksidrottsförbundet (RF)

möjlighet att söka ställning som eget

sedan 1962, då i Svenska Judoförbundet

specialförbund. Vid Riksidrottsmötet den

som bildades den 27 november 1960.

17 maj 2009 i Visby beslutades att

Judoförbundet anslöts till Sveriges

Svenska Karateförbundet organiseras

Riksidrottsförbund den 25 november

som eget specialförbund från den

1961.

1 januari 2010. Den 3 augusti 2016 blev
karaten OS-idrott inför Tokyo 2020.

Första namnändring skedde den
15 november 1969 till Svenska

Svenska Karateförbundet följer

Budoförbundet.

idrottsrörelsens verksamhetsidé,

I november 1987 beviljade RF judo

värdegrund och vision vilken är

ställning som eget specialförbund och i

antagen av Riksidrottsmötet (RIM) och

maj 1997 beviljades taekwondo ställning

är en del av idéprogrammet Idrotten vill.

som eget specialförbund.

Svensk Karate skall bedrivas i enlighet

Andra namnändring skedde den 22 mars

med den av RIM beslutade

2003 till Svenska Budo & Kampsports-

verksamhetsidén, visionen och

förbundet.

värdegrunden.
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