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

Proposition – Stadgeändring barn- och ungdomsidrott 
Stadgeändring 2 kap 4§ punkt 4.9 och 4 kap 8§ 8.1 punkt 26 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

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

   

 

 

Bakgrund 
Barn och ungdomsidrott är centralt inom svensk idrott. Det framgår tydligt i ”Förordning 
(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet” att statens stöd till idrotten till största del 
bygger på barn- och ungdomsidrott. I förlängningen syns det också i Riksidrottsförbundet 
styrning av idrottsrörelsen. Nyligen presenterades nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 
och sedan ett år tillbaka finns det ett idrottsövergripande nätverk för barn- och ungdomsidrott 
där alla specialidrottsförbund (SF) finns representerade. 
 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) arbetar också med barn- och 
ungdomsidrottsfrågor. För att arbetet med barn- och ungdomsidrott inom SB&K ska fungera 
bra och kunna utvecklas så behöver varje underförbund (UF) ha en utsedd barn- och 
ungdomsansvarig som kan stå i kontakt med SB&Ks barn- och ungdomsansvarig i olika 
löpande frågor. Förbundsstyrelsen föreslår därför att gulmarkerade tillägg görs. 
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Förslag på ändring  
 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

2kap Allmänna bestämmelser  

 

4 § Anslutna Underförbund 

4.1 Förbundets idrottsliga verksamhet 
bedrivs inom de anslutna 
Underförbunden (UF). 

4.2 UF är egna juridiska personer men 
ska följa de bestämmelser som 
reglerar deras förhållande till 
Förbundet enligt dessa stadgar. UF 
som inte följer dessa bestämmelser 
kan uteslutas av 
förbundsstämman. 

4.3 En idrott kan inte administreras av 
mer än ett UF. 

4.4 Bildande eller inval av nytt UF 
beslutas av ordinarie 
förbundsstämma. Beslut om nytt 
UF verkställs vid nästkommande 
årsskifte. 

4.5 UF:s stadgeändringar ska 
godkännas av Förbundsstyrelsen, 
varvid enkel majoritet tillämpas. 

4.6 UF:s verksamhets- och 
räkenskapsår ska sammanfalla 
med Förbundets. 

4.7 UF:s årsstämma ska äga rum före 
förbundsstämman. 

4.8 Inval av nytt UF kan bara ske om 
detta har minst 500 medlemmar, 
fördelade på minst 10 föreningar 
fördelade på minst 3 distrikt. 
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4.9  UF ska utse en barn- och 
ungdomsansvarig och dennes 
kontaktuppgifter ska förmedlas till 
Förbundet.  
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

4kap Förbundsstyrelsen 

8 § Uppgifter 

8.1 FS ska bland annat: 

1. Verkställa förbundsstämmans 
beslut. 

2. Utgöra ett sammanhållande 
och impulsgivande organ inom 
de idrotter Förbundet 
administrerar och hålla sig väl 
underrättad om den 
verksamhet som bedrivs av 
SDF, UF och föreningar. 

3. I samförstånd med UF befrämja 
tävlingsutbyte med utländska 
idrottsorganisationer och 
upprätthålla erforderliga 
kontakter med sådana 
organisationer. 

4. Uppfylla de krav som 
myndigheter ställer på 
Förbundet vid tävling, 
uppvisning och idrottsutövning 
samt delegera sanktionsrätt 
och tillsynsskyldighet till 
respektive UF. 

5. Ansöka hos RF om SM-status 
för idrotter efter ansökan av 
UF, samt ha särskilt 
överinseende över DM, SM, 
NM, EM och VM. 

6. Ansvara för och leda kansliets 
arbete. 

7. Föra register över anslutna 
föreningar. 

8. Prova och avgöra 
överklagande av i lägre instans 
fattade beslut enligt 8 och 15 
kap i RF:s stadgar. 

9. Handha och ansvara för 
Förbundets tillgångar, 
förelägga förbundsstämman 
verksamhetsplan för 
verksamhetsåret samt upprätta 
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Förbundets budget. Ansöka om 
anslag hos RF. 

10. Verkställa en rättvis och lämplig 
fördelning av medel som ställts 
till Förbundets förfogande. 

11. Hålla UF-styrelserna 
underrättade om beräknad 
medelstillgång. 

12. Bestämma tid och plats för 
förbundsstämma. 

13. Upprätta röstlängder för 
förbundsstämman och anslutna 
UF:s stämmor, samt göra 
vederbörliga förberedelser för 
förbundsstämman. 

14. Upprätta och i god tid före 
stämman hålla verksamhets- 
och förvaltningsberättelser, 
sammanträdesprotokoll samt 
räkenskaper med tillhörande 
handlingar tillgängliga för 
revision. Handlingarna ska 
senast 30 dagar före stämman 
lämnas till revisorerna. 

15. Framlägga eventuella förslag 
till hedersledamöter i Förbundet 
eller ständig ledamot i FS enligt 
2 kap 7 §. 

16. Besluta om utdelning av 
Förbundets förtjänsttecken. 

17. Meddela RS vilka som valts till 
Förbundets ombud, respektive 
suppleanter för dessa, till RF:s 
Stämma. 

18. På begäran av RS lämna 
upplysningar som RS behöver 
för att kunna fullfölja sina 
stadgeenliga uppgifter. 

19. Granska och godkänna av UF, 
SDF och föreningar antagna 
stadgar och 
medaljreglementen. 

20. Medverka vid bildande av SDF. 
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21. Föra protokoll och register samt 
sköta löpande ärenden i övrigt. 

22. Beställa mästerskapstecken av 
RF. 

23. Biträda SDF. 

24. Utse mottagare av Förbundets 
stipendier. 

25. Sköta den löpande icke 
idrottsspecifika verksamheten 
och ombesörja att 
idrottsspecifika ärenden 
förmedlas till berört UF. 

26. Inom sig utse en 
ungdomsansvarig samt en 
jämställdhetsansvarig. 
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