
 
 

1(5) 
 

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

Proposition – Stadgeändring etiska normer 
Stadgeändring 7 kap 3§ 3.2 punkt 7, 7 kap 4§ 4.1 punkt 8, 9, 10 och 11 kap 1§ 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

• att anta förbundsstyrelsens förslag på ändringar i SB&K:s stadgar 

   

 

Bakgrund 

Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar innehåller ett kapitel om etiska normer (11 

kap). Kapitlet behandlar värderingar som vi inom SB&K-familjen anser är viktiga vid 

kampsportsutövning. Denna proposition föreslår ett tillägg av normer som idag främst verkar 

som oskrivna regler inom kampsporten. Syftet är att säkerställa en trygg idrott, värna om 

kampsportens fortlevnad och underlätta ärendehantering inom SB&K:s organisation. Detta 

sker genom att på ett tydligt sätt särskilja synen på det som sker under idrottsutövning med 

det som sker under icke idrottsliga sammanhang.  

Inom idrotten har vi friheten att använda en viss grad av våld inom ett idrottsligt 

sammanhang utan att riskera rättsliga påföljder. Detta är en förutsättning för kampsportens 

existens. Denna frihet vilar på ett förtroende som är viktigt att vårda. De färdigheter som lärs 

ut och tränas upp under kampsportsträning går lätt att använda i fel syfte och sammanhang. 

Vilket kampsporten tydligt bör ta ställning emot. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför nedanstående ändringar i stadgarna. Ändringarna ska 

börja gälla 1 oktober 2022 men ska tas i beaktning även fram till dess. Senast 1 oktober ska 

SB&K presentera en handlingsplan till stöd för hur föreningar och underförbund kan agera 

vid överträdelser av det som beskrivs i stadgeändringen. Föreningar anslutna till SB&K 

åläggs att vid nästkommande årsmöte göra ändringarna i sina egna stadgar beskrivet i 

nedanstående förslag vid 7kap Föreningar, 4 § Åtaganden. 
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

11 kap Etiska normer 
1 § Syfte 
Dessa normer avser att skapa förståelse 
och respekt för de etiska riktlinjer som ska 
ligga till grund för all utövning av idrott inom 
Förbundet. Allt utövande av idrott ska ske i 
en anda av gott samförstånd och respekt 
mellan deltagarna. 

11 kap Etiska normer 
1 § Syfte 
Dessa normer avser att skapa förståelse 
och respekt för de etiska riktlinjer som ska 
ligga till grund för all utövning av idrott inom 
Förbundet. Allt utövande av idrott ska ske i 
en anda av gott samförstånd och respekt 
mellan deltagarna. 
 
Vid idrottsutövning råder en förlängning av 
vad en person kan ge sitt samtycke till. 
Detta gör det möjligt att inom ramen för 
idrottsutövande tillämpa en viss grad av 
våld. Denna frihet är inget att ta för givet 
utan det vilar ett ansvar på SB&K och dess 
idrotter att vårda detta. Därför måste det 
finnas villkor som säkerställer att en 
upptränad förmåga att bruka våld inte 
används i fel syfte utanför det idrottsliga 
sammanhanget.  
 
Det idrottsliga sammanhanget är synonymt 
med föreningsorganiserad träning, 
uppvisning och sanktionerad tävling. 
Deltagarnas samtycke är grundläggande vid 
bruk av våld i ett idrottsligt sammanhang. 
Vilken typ av våld som anses tillbörligt 
regleras av artens/idrottens disciplin och 
eventuella tävlingsregler. Ytterst vilar det på 
UF att avgöra vad idrotten omfattar för typ 
av tekniker och tillämpning.  
 
Vid påföljd av brott mot de etiska normerna 
bör individens ålder tas med i 
övervägandet. Barn och ungdomar kan inte 
hållas till ansvar för sina eventuella felsteg i 
samma utsträckning som vuxna.  
 
Lagenligt nödvärn strider inte mot SB&K:s 
etiska normer och ska därför inte ge 
påföljder. 
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

7kap Föreningar 
3 § Utträde och uteslutning 

3.1 Förening som önskar utträda ur 
Förbundet, ska göra skriftlig 
anmälan om detta till Förbundet. 
Utträde ur Förbundet innebär alltid 
också utträde ur aktuellt UF. 

3.2 Föreningen kan uteslutas, om den 
trots påminnelser: 

1. Underlåtit att senast den 31 
januari verksamhetsåret varje 
år till Förbundet, UF och distrikt 
erlägga fastställda avgifter. 

2. Underlåtit att senast den 31 
januari verksamhetsåret varje 
år insända begärda 
årsrapportuppgifter. 

3. Saknar godkänd eller 
godtagbar instruktör. 

4. Bedriver sådan verksamhet 
som uppenbarligen skadat eller 
kan skada Förbundets eller 
UF:s anseende i samhället, 
eller som strider mot i 10 kap 
angivna etiska normer. 

5. I övrigt underlåter att följa vad 
som föreskrivs i RF:s, dessa 
och aktuellt UF:s stadgar. 

6. Tillhör annan organisation som 
bedriver en med Förbundet 
eller dess UF konkurrerande 
verksamhet. 
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bedriver en med Förbundet 
eller dess UF konkurrerande 
verksamhet. 

7. Inte agerar när föreningens 
medlemmar, trots föreningens 
kännedom, utövar våld eller 
hotar om våld utanför det 
idrottsliga sammanhanget 
beskrivet i etiska normer i 11 
kap. 
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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. 

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

 

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

8. När det kommer till föreningens 
kännedom att medlem brutit 
mot 11 kap etiska normer 
genom att utanför det idrottsliga 
sammanhanget utövat våld 
eller hotat bruka våld vidta 
lämpliga åtgärder.  

9. I sina stadgar ange brott mot 
11 kap etiska normer som 
grund för uteslutning av 
medlem i föreningen.  

10. Försäkra sig om att 
förtroendevalda organisations- 
och verksamhetsledare inte är 
verksamma inom 
våldsbejakande 
extremismrörelser eller 
kriminella grupperingar. 

 

 


