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I Allmänt 
 
§1 KFUM Uppsala Kyokushin Karate [UKK] är en allmännyttig ideell idrottsförening 

vars syfte är att träna och sprida Kyokushinkai karate.  
§2 UKK har sin hemort i Uppsala. 
§3 UKK skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande 

och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter, samt i respekt 
för alla människors lika värde. 
Träningen skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt 
som socialt och kulturellt samt organiseras så att den blir tillgänglig för så många 
som möjligt. 
Allt arbete inom UKK skall så långt som möjligt ske utan ekonomisk ersättning. 

§4 UKK:s högsta beslutande organ är Årsmöte och Extra medlemsmöte. Övriga 
beslutande organ är UKK:s Styrelse och Tekniska kommittén [TK]. 

§5 Styrelsen och övriga förtroendevalda jämte Årsmötet och Extra medlemsmötet 
skall verka för att Styrelsen och andra organ får en fördelning av uppdrag mellan 
kvinnor och män som motsvarar deras andel av UKK:s medlemmar. 

 
 
 
II Verksamhets- & räkenskapsår 
 
§6 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december 

påföljande år. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med 
årsmötet påföljande år. 

 
 
III Medlem 
 
§7 Medlem är den som betalt av Årsmötet och Styrelsen föreskrivna medlems- och 

träningsavgifter. 
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till 
hedersmedlem i UKK. 

§8 Medlem som vill utträda ur UKK, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och 
anses därmed omedelbart ha lämnat UKK. Har medlemmen ej betalt föreskriven 
avgift till UKK, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem 
som inte har betalt medlemsavgift under ett år anses ha begärt sitt utträde ur 
UKK. 



§9 Medlem får inte uteslutas ur UKK av annan anledning än att medlemmen har för-
summat att betala stadgade avgifter till UKK, motarbetat UKK:s verksamhet eller 
ändamål eller uppenbarligen skadat UKK:s intressen. Beslut om uteslutning 
fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått 
tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar. Vid 
beslut om uteslutning krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder 
beslutet. 
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den 
uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från 
dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på 
annat betryggande sätt. 
Om den uteslutne vill överklaga beslutet om uteslutning skall den uteslutne göra 
en skriftlig överklagan som skall vara Styrelsen tillhanda senast en månad efter 
beslut om uteslutning. Om det inkommer ett överklagande av uteslutning skall 
frågan tas upp på nästkommande medlemsmöte. 
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får UKK inte kräva den 
uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter. 

§10 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om UKK:s angelägenheter, 
skall följa UKK:s stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av 
organ inom UKK och har inte rätt till del av UKK:s behållning eller egendom vid 
upplösning av UKK. 

§11 Medlem får inte delta i tävling utan medgivande av Styrelsen eller av den utsedd 
person/personer. Om tävlingen arrangeras utanför Sverige, skall också Swedish 
Karate Kyokushinkai [SKK] ge sitt samtycke. 
Är arrangören av tävlingen inte ansluten till SKK (Swedish Karate Kyokushinkai) 
eller SKOFF (Svenska Kyokushin- och Fullkontaktskarateförbundet) får medlem 
endast delta om SKK godkänt tävlingen.  

 
 
IV Medlemsmöten 
 
§12 UKK skall hålla Årsmöte under verksamhetsperiodens första kvartal. Styrelsen 

bestämmer tidpunkt och plats för möte.  
§13 Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till UKK och fyllt 15 år 

senast på mötesdagen samt hedersmedlem och ständig medlem har rösträtt på 
medlemsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. 
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. 

§14 Medlemsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som 
är närvarande på medlemsmötet. 

§15    Kallelse jämte preliminär dagordning för årsmötet anslås senast 3 veckor innan 
mötet i klubblokalen, på hemsidan eller motsvarande. Slutgiltig dagordning skall 
anslås i klubblokalen senast en vecka innan årsmötet. Styrelsen skall hålla 
redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna 
senast en vecka före årsmötet. 
Vid årsmötet skall följande ärenden finnas med på dagordningen: 



Mötets behöriga utlysande, val av styrelseledamöter, val av revisorer, val av 
valberedning, val av representanter till andra organisationer, 
verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, revisionsberättelse, 
ansvarsfrihet för styrelsen och andra förtroendevalda, budget och verksamhets-
plan för det kommande året. 
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på den slutgiltiga 
dagordningen för mötet. 

§16 Motioner som kommit styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet skall 
vara med på den slutgiltiga dagordningen. Gäller motionen stadgeändring eller 
upplösning av UKK skall motionen vara Styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan 
mötet. 

§17 Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. 
Med undantag för de i §9 och §45 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 
frågor genom enkel majoritet. 
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om 
röstberättigad medlem så begär. 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordförande vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte 
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
Beslut bekräftas med klubbslag. 

§18 Styrelsen får kalla UKK:s medlemmar till extra medlemsmöte, om sådant möte 
behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra medlemsmöte, när revisorn 
med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivna ändamål 
begärs av minst tio av UKK:s röstberättigade medlemmar. Underlåter Styrelsen 
att inom 14 dagar kalla till Extra medlemsmöte, får de som krävt mötet kalla till 
detta. 
Kallelse jämte dagordning för Extra medlemsmöte anslås i klubblokalen, på 
hemsidan eller motsvarande senast 14 dagar innan mötet. 
Vid extra medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras. 

§19 Om rösträtt på extra medlemsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte 
gäller vad som sägs i §13 och §14. 

§20  Inträde i och utträde ur andra organisationer skall beslutas av årsmötet eller extra 
medlems möte som sammankallats för prövning av sådan fråga. 

 
 
 

V Styrelsen 
 
§21 UKK:s angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall, inom ramen av UKK:s 

stadgar, verka för UKK:s framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas 
intressen. 
Det åligger Styrelsen särskilt att planera, leda och fördela arbetet inom UKK, att 
ansvara för och förvalta UKK:s medel samt att verkställa av årsmötet fattade 
beslut. Det åligger även Styrelsen att övervaka att såväl UKK:s stadgar som 
övriga för UKK bindande beslut efterlevs.  

§22 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, tre övriga 



ledamöter jämte 2 suppleanter. 
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet bland UKK:s röstberättigade 
medlemmar. Årsmötet utser samtliga befattningar inom styrelsen. 
Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och suppleanter för en tid av ett år. 
Ordförande, sekreterare och två ledamöter skall väljas på årsmöte som infaller 
på jämt årtal. Vice ordförande, kassör och en ledamot skall väljas på årsmöte 
som infaller på udda årtal. 

§23 Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant 
som, enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning, står i tur, som styrelse-
ledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte då ny styrelseledamot väljs för den 
resterande mandatperioden. 

§24 Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot. 
TK:s ordförande har rätt att delta som adjungerad ledamot vid styrelsens 
samtliga sammankomster och skall tillsändas kallelse och protokoll som övriga 
styrelseledamöter. 

§25 Styrelsen har rätt att utse representant till externa organisationer. Vid permanent 
representation skall dock Årsmötet utse representant. 

§26 UKK:s firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av annan person 
som styrelsen utser. 

§27 Styrelsen har möjlighet att ge ekonomisk ersättning om uppgiften klassas som 
extraordinär. Uppgift kan klassas som extraordinär om följande kriterier är 
uppfyllda: 

 om den kan anses nödvändig, 
 om den faller utanför styrelsens och andra UKK organs ordinarie 

verksamhet,  
 kräver en ansenlig uppoffring av tid och ej kan fås att åtas ideellt av 

styrelseledamot eller annan medlem. 
Ersättning för extraordinär uppgift får högst vara 1500 kronor. För högre ersätt-
ningsbelopp krävs beslut av årsmötet. Ersättningsgränsen skall uppräknas med 
konsumentprisindex med 1997 som basår. 

§28 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande då denne eller annan 
styrelseledamot anser det behövligt. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga le-
damöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid 
sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokol-
let. 

§29 Styrelsens arbetsuppgifter fördelas bland Styrelsens ledamöter enligt styrelsens 
bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter ankommer på ordföranden, 
vice ordföranden, sekreteraren och kassören. 
Ordföranden: att vara UKK:s officielle representant, att tillse att fattade beslut 
verkställs, att leda styrelsens förhandlingar och arbete samt att övervaka att 
såväl UKK:s stadgar som övriga för UKK bindande regler och beslut efterlevs. 
Vice ordföranden: att om ordförande har förhinder träda i ordförandens ställe 
samt att tillse att fattade beslut verkställs. 
Sekreteraren: att förbereda styrelsens sammanträden och UKK:s möten, att föra 
protokoll över styrelsens sammanträden, att registrera och förvara skrivelser, att 
tillse att fattade beslut verkställs, att om ordförande inte bestämmer annat, 



underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa samt att årligen 
upprätta förslag till verksamhetsberättelse för UKK. 
Kassören: att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, att se till att 
föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som 
finns att få, att driva in fodringar och verkställa utbetalningar för UKK, att svara 
för UKK:s bokföring, att upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- respektive 
kontrolluppgifter, att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, att föra 
medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av UKK förvärvade 
priser införs, att i den mån SB&K:s försäkringar är otillräckliga, enligt beslut av 
styrelsen, tillse att såväl UKK:s medlemmar som UKK:s idrottsmaterial, priser och 
övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp, att utarbeta underlag 
för budget samt att tillse att fattade beslut verkställs. 
 

 
 

VI Avgifter 
 
§30 Medlem skall betala den årsvisa medlemsavgift som bestämts av Årsmötet. 

Hedersmedlem är befriad från alla avgifter. Styrelsen har rätt att efterskänka 
medlemsavgiften, för enskilda medlemmar som innehar förtroendeuppdrag eller 
på annat sätt främjar UKK:s utveckling och intressen. 

§31 Styrelsen har rätt att införa en träningsavgift för att finansiera den löpande 
verksamheten. Träningsavgiften skall vara lika för alla aktivt tränande 
medlemmar, med undantag av följande; 

 Hedersmedlemmar som inte betalar någon avgift 
 Gästtränande från andra föreningar som inte betalar någon avgift 
 Medlemmar under 15 år som betalar reducerad avgift 

Med aktiv medlem menas medlem som närvarar vid minst fyra träningstillfällen 
per termin. Styrelsen har rätt att efterskänka träningsavgiften, för enskilda 
medlemmar som innehar förtroendeuppdrag eller på annat sätt främjar UKK:s 
utveckling och intressen. Träningsavgiften kan krävas av medlem upp till ett 
halvår efter sista betalningsdag. 

§32 Medlem som önskar delta i UKK:s ordinarie träningsverksamhet skall betala den 
terminsvisa träningsavgift som bestämts av Styrelsen. 

 
 
VII Revisorer & revision  
§33 Styrelsen skall tillhandahålla revisorn UKK:s räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorn önskar ta 
del av, när helst den så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det 
senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet. 

§34 Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

§35 En revisor jämte suppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.  
 



 
 
VIII Kommittéer & övriga organ 
 
§36 Tre valberedningsledamöter, varav en sammankallande, väljs av årsmötet för en 

tid av ett år. Valberedningen skall i god tid före Årsmötet anslå nominerings- 
förfarande samt förankra det slutliga valberedningsförslaget hos den övriga 
styrelsen. 
 

§37 Styrelsen får tillsätta särskilda kommittéer för ledning av speciella verksamheter 
inom Styrelsens och TK:s verksamhetsområden. 

§38 TK utses av styrelsen bland UKK:s högst graderade aktivt tränande senast två 
veckor efter Årsmöte. TK skall ha minst tre ledamöter varav högst hälften får vara 
styrelsemedlemmar. Om utsedd TK-ledamot avgår skall resterande TK utse ny 
ledamot senast en månad efter avgången. 

§39 En av TK:s ledamöter skall utses till TK:s ordförande genom sluten omröstning 
bland TK:s ledamöter. Vid lika röstetal i valet av TK ordförande skall lotten 
avgöra. TK:s ordförande är TK:s officielle representant och leder TK:s 
förhandlingar och arbete. 

§40 TK ansvarar för att UKK tränar Kyokushinkai karate enligt de regler och normer 
som stilorganisationerna SKK och International Karate Organization [IKO] ut-
färdat. Det innebär att TK har ansvar för graderingar, instruktörer, 
träningsinnehåll, träningsschema och övrig stilrelaterad verksamhet inom UKK. 

§41 TK sammanträder på kallelse av TK:s ordförande då denne eller annan TK 
ledamot anser det behövligt. TK är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats 
till mötet. TK skall ha möte minst två gånger per år. Vid sammanträde skall 
protokoll föras av vilket sekreteraren skall ha en kopia. 
Styrelsens ordförande har rätt att vara adjungerad ledamot vid TK:s samtliga 
sammankomster och skall kallas och tillsändas protokoll som övriga TK 
ledamöter. 

§42 TK skall så långt som möjligt sträva efter konsensus innan beslut. 
Beslut inom TK fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. 
Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner 
det förslag som biträds av TK:s ordförande. 

§43 TK är underordnad styrelsen, årsmöte och extra medlemsmöte som 
sammankallats för prövning av fråga inom TK:s ansvarsområde. 

 
 
IX Stadgar med mera 
 
§44 Ändring av dessa stadgar eller upplösning av UKK kan endast ske genom 

likalydande beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara 
Årsmöte. 
Vid beslut om upplösning krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder 
beslutet. 

§45 I beslut om upplösning av UKK skall anges att UKK:s tillgångar skall användas till 



bestämt budofrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkt kopia av styrelsens 
och medlemsmötenas protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- 
och resultaträkningar, skall omedelbart delges SKK och SB&K. 

§46 Utöver dessa stadgar gäller SKK:s och SB&K:s stadgar, tävlingsreglementen och 
övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

 


