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Proposition 

Ändring av stadgar 

Styrelsen föreslår årsmötet göra samma förändringar i Jujutsufederationens stadgar som 

SB&K gjorde i sina 2019-03-23. 

Förslag 1: Tillägg av innehållsförteckning 

Förslag:  

Idag saknas det en innehållsförteckning i stadgarna. Förslag: Styrelsens förslag är att lägga till 

en innehållsförteckning i början av stadgarna innan Idrottens verksamhetsidé. 

Förslag 2: Tillägg under 3 kap 6 § Valbarhet 

Förslag: 

6.4 För valbarhet till organ som väljs av årsmötet krävs att den nominerade är medlem i 

förening ansluten till Förbundet. 

Förslag 3: 3 kap 5 § 21 Lika fördelning mellan könen   

Förslag:  

21.  Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en period om två år samt 

två suppleanter för en period om ett år. Ena året väljs tre ledamöter (udda år) och 

det andra året två ledamöter (det året kassör väljs). Övriga ledamöter ska vara 

lika fördelat mellan könen (40 % / 60 %). Suppleanterna ska vara lika fördelat 

mellan könen.   

Gamla lydelsen: 

21.  Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en period om två år samt 

två suppleanter för en period om ett år. Ena året väljs tre ledamöter (udda år) och 

det andra året två ledamöter (det året kassör väljs).  
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Förslag 4: Tillägg nytt kapitel om valberedningen, mellan kapitel 5 och 6.  

Förslag:  

Valberedning  

6 kap Valberedning  

1 § Valberedningens sammansättning och uppgifter  

1.1 Valberedningen  

 

1. Valberedningen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter 

ska vara lika fördelat mellan könen.  

2. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått 

kännedom om. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska 

protokollet överlämnas till styrelsen.  

3. Valberedningen ska senast den 1 november före kommande årsmöte fråga dem vilkas 

mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande 

mandatperioden.  

4. Senast den 1 december före kommande årsmöte ska valberedningen uppge namnen på 

dem som avböjt omval.  

5. Inom SvJJF:s röstberättigade föreningar får senast den 15 januari före kommande 

förbundsstämma till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 3 kap. 5 § 19 

– 21.  

6. Valberedningen ska senast den 15 februari före kommande årsmöte tillställa inom SvJJF:s 

röstberättigade föreningar och styrelsen sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna 

personer.  

7. Innan kandidatnominering börjar vid förbundsstämman ska valberedningen meddela sitt 

förslag beträffande vart och ett av de val som ska förekomma enligt 3 kap. 5 § 19 – 21.   
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