
 

 
Till Förbundsstämman 2021 
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet 
 
Stockholm 2020-02-04 
 

Proposition - ändring av stadgar 
 
Bakgrund 
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets stadgar har länge behövt en översyn och styrelsen 
har haft som ambition att göra ett större arbete med stadgarna inför årsmötet 2021. Nu har 
SB&K skapat en arbetsgrupp just för att se över underförbundens stadgar och därför har 
SBJJFs styrelse valt att invänta resultatet av det arbetet istället för att föreslå större 
ändringar. Vissa mindre detaljer vill vi dock redan nu föreslå ändring av då dessa ändå är av 
större betydelse för helheten.  
 

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar 
 
 

- Att anta förbundsstyrelsens förslag till ändringar i SBJJFs stadgar enligt bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Bilaga 1. Förslag till ändringar av SBJJFs stadgar 
 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

 
3 kap Förbundsstämma 
 
§3 
Rösträtt 
1. För att ha rösträtt på förbundsstämma 

skall förening till SB&K samt Förbundet 
senast den 31 december året före 
verksamhetsåret erlägga av SB&K 
respektive förbundsstämma fastställda 
avgifter, samt till Förbundet och SB&K 
insända begärda årsrapporter. Detta 
gäller även tidigare års eventuella 
obetalda avgifter. För nyinvalda 
föreningar gäller dock att de ska ha 
betalat föreskrivna avgifter senast den 
31 december verksamhetsåret. 

2. Varje röstberättigad förening har en 
röst för varje påbörjat 100-tal senast 
den 31 december året före 
verksamhetsåret redovisade 
medlemmar, dock högst 3 röster. 

3. Förening skall representeras av 
befullmäktigat ombud. Ombud skall 
vara medlem i en till Förbundet 
ansluten förening. Ombud får ha högst 
2 fullmakter. Ordinarie 
förbundsstyrelseledamot får inte vara 
ombud. 

 
 
 
 
 

 
3 kap Förbundsstämma 
 
§3 
Rösträtt 
1. För att ha rösträtt på förbundsstämma 

skall förening till SB&K samt Förbundet 
senast den 31 januari innevarande 
verksamhetsår erlägga av SB&K 
respektive förbundsstämma fastställda 
avgifter, samt till Förbundet och SB&K 
insända begärda årsrapporter. Detta 
gäller även tidigare års eventuella 
obetalda avgifter. 

2. Varje röstberättigad förening har en 
röst för varje påbörjat 100-tal, dock 
högst 3 röster. 

3. Förening skall representeras av 
befullmäktigat ombud. Ombud skall 
vara medlem i en till Förbundet 
ansluten förening. Ombud får ha högst 
2 fullmakter. Ordinarie 
förbundsstyrelseledamot får inte vara 
ombud. 

 



 

 
4 kap Förbundsstyrelsen 
 
§ 3  
Styrelsens sammansättning 
3.1 Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, vice 
förbundsordförande, förbundskassör, 
förbundssekreterare och 3 övriga 
ledamöter, samt två suppleanter. 

 
 

4 kap Förbundsstyrelsen 
 
§ 3  
Styrelsens sammansättning 
3.1 Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, vice 
förbundsordförande, förbundskassör, 
förbundssekreterare och 3 övriga 
ledamöter, samt två suppleanter. 
Ledamöter ska vara lika fördelat mellan 
könen. Suppleanter ska vara lika fördelat 
mellan könen. 
 

 
11 kap Förbundets sektioner 
 
1 § Sektionsstämma 

1. Ordinarie sektionsstämma hålls en gång årligen på 
tid och plats som bestäms av respektive 
sektionsstyrelse. 

2. Kallelse skickas minst 30 dagar i förväg. 
3. Mötet skall hållas före förbundsstämman så att 

valberedningen och förbundsstyrelsen hinner ta del 
av sektionsstämmans beslut. 

4. Mötet är beslutsmässigt med det antal 
representanter som efter kallelse i vederbörlig 
ordning deltar i mötet som befullmäktigade ombud. 
I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för 
förbundsstämma. 

5. Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie 
sektionsstämma (motioner) skall ha inkommit till 
sektionsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att 
motionera har distriktsförbundsstyrelse samt 
förening i förbundet. 

 
2 § Ärenden 

1. Vid sektions stämma skall följande ärenden 
behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av 

röstlängd, 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
4. Val av ordförande vid mötet 
5. Val av sekreterare vid mötet 
6. Val av två justeringsmän att tillsammans med 

mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 
val av två rösträknare 

7. Godkännande av dagordningen 
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen 

 
Kapitel 11 utgår helt.  



 
9. Föredragande av förvaltningsberättelsen 
10. Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 
11. Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen 

föreslår sektionsstämman (propositioner) 
12. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 

3 kap 7 §, inkommit till sektionsstyrelsen. Till 
motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen 

13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår 

14. Fastställande av eventuella extra avgifter 
15. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
16. Fastställande av budget för innevarande 

verksamhetsår 
17. Val av ordförande i sektionsstyrelsen 

18. Val av sekreterare i sektionsstyrelsen 

19. Val av kassör i sektionsstyrelsen 
20. Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen 
21. Val av ordförande och två övriga ledamöter i 

valberedningen, antalet övriga ledamöter skall vara 
lika fördelat mellan könen 

22. Eventuella övriga frågor 
23. Mötets avslutande 

 
3 § Sektionsstyrelsens sammansättning 

1. Sektionsstyrelsen består av ordförande samt två till 
åtta ledamöter, samtliga tillsatta i enlighet med 3 
kap 6 § i dessa stadgar. 

2. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild 
person. 

3. Sektionsstyrelsens arbetsår sammanfaller med 
förbundsstyrelsens. 

 
4 § Kallelse, beslutsmässighet 

1. Sektionsstyrelsen sammanträder efter kallelse, som 
skall skickas till samtliga ledamöter minst en vecka 
före mötet. 

2. Beslutsmässighet föreligger, då minst halva 
styrelsen samlats. 

3. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. I 
övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgats för 
förbundsstyrelsen. 

 
5 § Sektionsstyrelsens uppgifter 

1. Sektionsstyrelsen skall: 
1. Besluta om disponibla medel inom ramen för 

fastställd budget 
2. I god tid före Förbundets årsmöte till 

förbundsstyrelsen lämna in förslag till 
verksamhetsplan och budget för sektionens 
verksamhet under kommande verksamhetsår 

3. I god tid före Förbundets årsmöte till 
förbundsstyrelsen lämna in verksamhetsberättelse 
över föregående verksamhetsår 



 

 

4. Till förbundsstyrelse, minst sex veckor före 
förbundsstämman, överlämna alla för revision 
nödvändiga handlingar 

5. Bestämma tid och plats för sektionens stämma samt 
göra nödvändiga förberedelser för mötet 

6. Föra protokoll och erforderliga register, samt 
arkivera tävlingsresultat och övriga 
sektionshandlingar 

 


