Motion om Stadgeändringar
från styrelsen 2020-02-24
Syfte 1 – Mindre styrelse
Den här motionen syftar till att möjliggöra att jobba i en mindre mer, effektiv styrelse genom
att ändra formuleringen kring styrelsens sammansättning i kapitel 6 Styrelsen §1
Sammansättning.
1. Styrelsen föreslår följande ändring; Styrelsen ska bestå av ordförande och bör bestå
av minst fyra ledamöter men max sex ledamöter samt högst två suppleanter.
Syfte 2 – En jämlik styrelse
För att uppfylla framtida krav på mera jämställda beslutsorgan inom idrottsrörelsen kommer
RF från 2021 att kräva att den regionala förbundsstyrelsen (Stockholms Judoförbund) består
av 60% män och 40% kvinnor. För att proaktivt jobba för jämlikhet föreslår Ekerö Budoklubbs
styrelse följande text för att adressera detta i stadgarna;
2. Styrelsens sammansättning bör i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning, vilket
anses vara uppnått när 40 - 60 % av styrelseledamöterna är kvinnor eller män.

Syfte 3 – Lägga till hedersmedlemskap som en medlemskategori i stadgarna
Styrelsen föreslår att lägga till en paragraf under 2 Kapitel §2 Hedersmedlemskap.
Person som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften kan utses till
hedersmedlem. Medlemskapet är jämställt med ordinarie medlemskap och är en titel.
-"Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar förbundets, distrikts, - eller klubbens syften,
kan på enhälligt förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem vilket jämställs med ordinarie
medlemskap." Medlem ska på ett förtjänstfullt sätt ha främjat klubbens syften för att få
utses till hedersmedlem.
Förslag ska komma från en enhällig styrelse och läggas fram på klubbens årsmöte, som
beslutar i frågan. Hedersmedlem skall vara ett gott föredöme och fungera som ambassadör
för föreningen. Hedersmedlemmar har samma fördelar som fullvärdiga medlemmar.
Medlemsavgift för hedersmedlem erläggs av den som utsett vederbörande. Träningsavgift
erläggs av medlemmen. Det betyder att ett beslut om hedersmedlemskap innebär att
klubben står för samtliga medlemskapskostnader för hedersmedlemmen.
Det är endast årsmötet som kan besluta om hedersmedlemskap. Detta efter framlagt förlag
till årsmötet från en enhällig styrelse. Beslutet noteras i årsmötesprotokollet och klubben
ändrar medlemskategorin i medlemsregistret om detta är applicerbart i Idrott Online och i
medlemsregistret.
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§3 Uppsägning av hedersmedlemskap
Hedersmedlem kan säga upp sin utnämning. Hedersmedlem är en medlemskategori men det
är också en titel. Vill man inte bära den titeln längre, men ändå vara fortsatt medlem,
avsäger man sig helt enkelt detta. Medlem inkommer med en skriftlig begäran om avsägelse
till aktuell styrelse som protokollför ärendet (anmälan om begäran och ej beslut) som
därefter verkställer förändringen till medlemsregistret där titeln tas bort. Eftersom beslutet
har fattats av årsmöte är det både lämpligt och skäligt att styrelsen anmäler ärendet och att
det protokollförs även där. Betalningsansvaret går då tillbaka till medlemmen.
Hedersmedlem kan bli av med sin utnämning vid oacceptabelt beteende inom Svenska
Judoförbundets organisation och verksamhet.
Beslut; Vid klubbens trettioårsjubileum utsåg en enhällig styrelse klubbens första
hedersmedlem, Matthias Johnson för sina insatser för Ekerö Budoklubb. Kan årsmötet ta ett
formellt beslut om hedersmedlemskapet?
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