STADGAR för Specialdistriktsförbund inom SKF

VÄSTRA KARATEFÖRBUNDET

Bakgrund
Västra Karateförbundet, i dessa stadgar kallat VKF bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010
mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet (SKF) vid Riksidrottsmötet 2009-05-17 antogs som
specialförbund inom Riksidrottsförbundet från och med 2010-01-01.
VKF, skall följa idrottsrörelsens vid varje tid gällande riktlinjer, verksamhetsidé, vision och värdegrund
såsom de antas av Riksidrottsförbundet och SKF. Hela idrottsrörelsens programidé finns tillgänglig på
www.rf.se.

Kap 1 Allmänna bestämmelser
§ 1 Uppgift
1.1 VKF skall, enligt dessa stadgar och SKF:s stadgar, såsom SKF:s regionala organ, arbeta i enlighet
med SKF:s ändamål och främja karatens utveckling i sitt geografiska verksamhetsområde samt verka
för distriktets anslutna medlemsföreningar.

§ 2 Sammansättning
2.1 VKF, omfattar de föreningar som är medlemmar i SKF och som har sin hemvist inom distriktets
geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde
3.1 Förbundets verksamhet utövas inom Västra Götalandsregion där huvudorten är Göteborg.

§ 4 Tillsyn
FS (SKF) har rätt att utöva tillsyn över SDF:s verksamhet.

§ 5 Stadgar
5.1 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktets årsmöte och skall godkännas av
SKF:s styrelse, FS, enligt 11 kap 4 § 9 RF:s stadgar.
5.2 För beslut om stadgeändring krävs bifall med minst 2/3 av antalet angivna röster vid ett årsmöte.
5.3 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 hänskjutas till VKF:s nästa årsmöte. Kan
ärendet inte vänta skall VKF:s styrelse avgöra frågan.
SKF:s och RF:s stadgar ska alltid ha tolkningsföreträdare framför VKF:s stadgar.

§ 6 Beslutande organ
6.1 VKF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och när årsmöte inte är samlat, VKF:s styrelse.
6.2 VKF:s styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens
arbetsområde.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
7.1 VKF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den
31 december samma år, dvs. kalenderår.
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§ 8 Sammansättning av styrelse m.m.
8.1 VKF:s styrelse och valberedning skall bestå av kvinnor och män enligt RFs jämställdhetsmål. VKF:s
ska även verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet uppnås.

Kap 2 Årsmöte
§ 1 Sammansättning och beslutsmässighet, yttrande-, förslagsrätt m.m.
1.1 VKF:s årsmöte består av ombud för föreningar som är medlemmar i SKF och som har sin
hemort/sitt säte inom VKF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst ett ombud, vilka ska vara
röstberättigade medlemmar i föreningen. Förening ska ha fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser enligt
2 kap § 3.1 och § 3.2 dessa stadgar.
1.2 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till
Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Ordinarie styrelseledamot eller
personer anställda av VKF får inte vara ombud.
1.3 VKF:s årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i mötets beslut.
1.4 Yttrande- och förslagsrätt vid VKF:s årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av VKF:s
styrelse, VKF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden
som rör valberedningens arbete.
1.5 Yttranderätt tillkommer RF:s, SKF:s och tillhörande DF:s representanter, VKF:s arbetstagare och
med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

§ 2 Kallelse mm.
2.1 VKF:s årsmöte hålls årligen, före SKF:s ordinarie årsmöte, på dag som VKF:s styrelse bestämmer.
2.2 Kallelse till årsmötet utfärdas av VKF:s styrelse genom kungörelse på VKF:s hemsida senast 30
dagar före mötet.
2.3 Föredragningslista för årsmöte jämte förvaltnings- och verksamhetsberättelse, VKF:s styrelses
propositioner samt inkomna motioner presenteras på VKF:s hemsida senast 14 dagar före mötet.

§ 3 Rösträtt
3.1 Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december året före årsmötet, till SKF och VKF
har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser avseende rapportering samt har betalat föreskrivna avgifter
till SKF och VKF. Detta avser även ev. obetalda avgifter från tidigare år inom en retroaktiv period på två
år. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till SDF inom loppet av två tidigare år, bestämmer
SDF-styrelsen om de ska betalas eller inte.
3.2 Varje röstberättigad förening har en röst per påbörjat 50-tal medlemmar
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§ 4 Ärenden vid årsmöten
4.1 Vid VKF:s årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Fullmaktsgranskning och sammanställning av röstlängd för årsmötet ska ske innan mötets öppnande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Föredragande och godkännande av dagordningen,
a. Redogörelse av mandatperiod för sittande styrelse
b. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 15
c. Godkännande av dagordningen

8. Behandling av VKF:s verksamhets- och förvaltningsberättelser,
a. VKF:s verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
b. VKF:s förvaltningsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
c. Revisors berättelse för samma tid
9. Fråga om ansvarsfrihet för VKF:s styrelses förvaltning
10. Behandling av ärenden, som styrelsen föreslår mötet, propositioner
11. Behandling av förslag (motioner) som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap, 4§ punkt 4.3 inkommit till
VKF:s styrelse. Styrelsens yttrande ska ha fogats till motionen.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
13. Fastställande av årsavgifter
14. Val av ordförande för en tid av tre (3) år
15. Val av övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 3 kap 1 §) för en tid av 2 år
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning för en tid av ett år
17. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Antalet övriga ledamöter
skall vara lika fördelade mellan män och kvinnor.
18. Mötets avslutande
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4.2 Valbar är varje i Sverige stadigvarande bosatt person som är medlem i en till VKF ansluten förening,
som fullgjort sina förpliktelser enlig 2 kap § 3 dessa stadgar, inom distriktets verksamhetsområde,
enligt 1 kap 3 § p 3.1 dessa stadgar. Ledamot eller suppleant i VKF:s styrelse är dock inte valbar som
revisor eller revisorssuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § RF:s stadgar.
4.3 Förslag till ärende, motioner, att behandlas vid årsmötet skall vara VKF:s styrelse tillhanda senast
den 1 januari mötesåret. Rätt att inge förslag tillkommer en till VKF tillhörande röstberättigad förening
samt röstberättigad medlem av sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom
vederbörandes förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 5 Extra årsmöte
5.1 VKF:s styrelse får sammankalla till extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan
upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till röstberättigade föreningar
senast sju dagar före årsmötet.

Kap 3 Styrelse
§ 1 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
1.1 VKF:s styrelse består av ordförande, samt fyra (4) till sex (6) övriga ledamöter
1.2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter
kallats och mer än hälften av valda ledamöter är närvarande.
1.3 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
1.4 Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot
1.5 Om ordföranden finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom s.k. per capsulam
genom skriftlig omröstning eller via e-post. Beslut i sådant ärende ska rapporteras vid närmast följande
styrelsemöte.
1.6 Styrelsemöten kan även hållas som telefonmöte (gruppsamtal) eller videomöte.

§ 2 Åligganden
2.1 VKF:s styrelse skall:
1.

Verkställa årsmötets beslut

2.

Hålla sig väl underrättad om verksamheten inom SKF, de till SDF anslutna föreningarna
och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.

3.

Administrera karate och SDF enligt SKF:s gällande riktlinjer, stadgar och bestämmelser,
verka för den idrottsliga utvecklingen samt i övrigt tillvarata karates intressen.

4.

Organisera DM inom det distrikt VKF är verksam enligt RF:s och SKF:s bestämmelser

5.

Handlägga och organisera VKF:s distriktsverksamhet i Kumite och Kata

6.

Handlägga och organisera VKF:s distriktets domarkommitté

7.

Handlägga och ansvara för VKF:s ekonomiska medel

8.

Bereda ärenden, som skall föreläggas årsmötet

9.

Förelägga årsmötet förslag till verksamhetsplan
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10.

Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla RS, RIN, SKF:s styrelse, Juridiska
nämnden i SKF och DF styrelse, upplysningar och yttranden.

11.

Besluta om organisationen av VKF:s kansli samt i förekommande fall anställa VKF:s
arbetstagare

12.

Föra protokoll och erforderlig bokföring, medlemsförteckning m.m. samt sköta löpande
ärenden i övrigt

§ 3 Arbetsår
3.1 Förbundets styrelses arbetsår omfattar tiden från VKF:s årsmöte till och med nästkommande
årsmöte.

Kap 4 Revisorer, revision
§ 1 Revisorer, revision
1.1 VKF:s revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och
handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före Årsmötet och skall, efter verkställd
revision, med revisorns berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kap 5 Valberedning
§ 1 Sammansättning
1.1 Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av Årsmötet. Antalet övriga
ledamöter skall vara lika fördelad mellan män och kvinnor. Valberedningen utser bland sina ledamöter
en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller de båda ledamöterna så
bestämmer.

§ 2 Åligganden
2.1 Valberedningen skall, senast 8 veckor före mötet, tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 6 veckor före årsmötet skall
valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och
namnen på dem som avböjt återval.

§ 3 Förslagsrätt
3.1 Föreningar får senast 2 veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen
enligt 2 kap 4.1 § p 13-14.

§ 4 Kandidatnominering
4.1 Innan kandidatnomineringen börjar vid Årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap 4.1§p13-14.
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Använda förkortningar:
SKF

Svenska Karateförbundet

FS

Förbundsstyrelse (SKF styrelse)

VKF

Västra Karateförbundet

SDF

Specialdistriktsförbund

RF

Sveriges Riksidrottsförbund

RS

Riksidrottsstyrelsen

RIN

Riksidrottsnämnden

DF

Distriktsförbund (enligt RF)

DM

Distriktsmästerskap
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