Proposition 2021:3 gällande dotterbolaget Karate for life Sweden AB, 556768-4914
Syftet med dotterbolagets verksamhet är att bedriva internationella evenemang och
tävlingsverksamhet, i första hand internationella mästerskap. Förbundet har även för avsikt att
ansöka om att arrangera ett WKF/EKF mästerskap i Sverige, antingen Serie A, Premier League, EM
eller VM, samt titta på en möjlighethet att arrangera en egen internationell återkommande tävling.
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att vi införlivar dotterbolaget i förbundets stadgar där vi
stipulerar dels förekomsten av förbundets dotterbolag dels syfte och styrelsesammansättning i
bolaget.
Förbundsstyrelsen föreslår att styrelsen i dotterbolaget vid var tid skall utgöras av Presidiet
bestående av Förbundsordförande, Vice Förbundsordförande samt Förbundskassör med förbundets
anställda generalsekreterare som extern VD.
Resterande styrning och förvaltning av dotterbolaget stipuleras i bolagets egna stadgar.
Tilläggen i förbundets stadgar föreslås lyda som följer:

1 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.
5.2 Förbundet är moderbolag till det helägda dotterbolaget Karate for life Sweden AB med
organisationsnummer 556768-4914. Bolagets verksamhet är att för Svenska Karateförbundets
räkning bedriva internationella evenemang och tävlingsverksamhet inom karate samt därmed
förenlig verksamhet.

2 Kap
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. Dotterbolagets förvaltningsberättelse skall omfattas av dessa handlingar.
5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
7. Föredragande och godkännande av dagordningen,
a. Redogörelse av mandatperiod för sittande styrelse.
b. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 21. (Observera rättelse)
c. Godkännande av dagordningen.
d. I förekommande fall inkludera dotterbolag i punkt 9, 11, 14 och 18.
19. Val av ordförande i Förbundet på tre år, tillika ordförande i dotterbolaget,
20. Val av kassör i Förbundet på två år, tillika kassör/ledamot i dotterbolaget,

3 Kap
3.2 Presidiet handhar förbundsstyrelsens uppgifter, när denna inte är samlad, och är inför
denna ansvarig för sin verksamhet. Presidiet utgör också styrelse i dotterbolaget.

