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Till Förbundsstämman 2022 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2022-03-11 
 
 

Proposition – Stadgeändring LOK-stöd 
Stadgeändring 7 kap 4§ punkt 4.1 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

• att anta förbundsstyrelsens förslag till ändring i SB&K:s stadgar 

 

 

Bakgrund 
Nedanstående gulmarkerad ändring beslutades av stämman 2021. Ändringen är inte 

tillämplig i praktiken då den saknar stöd i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till 

Idrottsverksamhet, LOK-stödsföreskrifterna eller RF:s stadgar och godkändes därmed inte av 

RF vid granskning av stadgarna. Stämman tog beslutet utan förbehåll om RF:s godkännande 

varför ändringen kvarstår i stadgarna. Det medför att ett justerande beslut behöver tas under 

stämman 2022. Förbundsstyrelsen föreslår att gulmarkerad lydelse stryks i sin helhet. 

 

Förslag på ändring 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

7kap Föreningar 
 
4§ Åtaganden 
 
4.1 Föreningen ska:  

1. Följa RF:s, Förbundets och UF:s 
stadgar, tävlingsregler och övriga 
bestämmelser och reglementen. 
  

2. Till Förbundet och distrikt senast 
den 31 januari erlägga av 
Förbundets stämma, UF-stämman 
och distriktsstämman fastställda 
avgifter för innevarande 
verksamhetsår. 
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3. Till Förbundet och RF senast den 31 
januari rapportera antal medlemmar 
i föreningen på anvisat sätt. 

 
4. Föra medlemsförteckning och minst 

en gång om året uppdatera den i 
RF:s IT-system IdrottOnline. 

 
5. Via de medlemsrapporter som 

Förbundet skickar ut, senast 31 
januari rapportera medlemsantal och 
betala fastställd medlemsavgift. 

 
6. På begäran lämna sina räkenskaper 

och övriga handlingar till Förbundet, 
UF eller distrikt för granskning. 
Granskning som sker efter att 
årsstämma fastställt sådan 
räkenskap eller handling som avses, 
får endast ske av Förbundet på 
begäran av medlem i berörd 
förening, av UF eller av SDF, samt 
om Förbundet finner att det 
föreligger särskilda skäl till 
granskningen. 

 
7. Föra kassabok, protokollsbok och 

medlemsförteckning. Hålla 
årsstämma och på denna, efter 
verkställd revision, ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

 
Om årsrapporter och fastställda avgifter inte 
inkommit i tid äger Förbundet i samråd med 
RF rätt att minska LOK-stödet i enlighet 
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