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Svenska Bujinkanförbundets 

c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet, 
Ölandsgatan 42, 3tr 

116 63 STOCKHOLM 

PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA SVENSKA BUJINKANFÖRBUNDET 
Tisdag 2022-03-15 kl.20.00, Online via Easymeet  

§ 1 Mötets öppnande 
Förbundsordförande Stefan Rehnström hälsade alla välkomna och förklarade 
förbundsstämman öppnad. Stefan lämnade över till Magnus Burman att leda 
stämman fram till punkten om val av mötesordförande. 

§ 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
Antalet ombud med granskade fullmakter omfattade 3 föreningar med 3 röster. 

IF Bujinkan Dojo Norrköping genom sitt ombud Daniel Bodin, Klubb Bujinkan 
Tetsu Dojo genom sitt ombud Mats Brickman samt Bujinkan Hirameki Dojo IF 
genom sitt ombud Richard Maier, alla på publikplats, bad årsstämman om 
rösträtt. Klubbarna hade betalat sina avgifter till SB&K och förbundsstämman 
godtog att justering kunde göras av röstlängden. 

Röstlängden fastställdes till 6 föreningar med 6 röster. Se bilaga. 

§ 3 Fråga om mötet är behörigen utlyst 
Kallelse gick ut 3 februari till föreningarna med mejl samt annonserades på 
SB&Ks hemsida 3 februari. Mötet förklaras behörigen utlyst. 

§ 4 Val av ordförande vid mötet 
Till mötesordförande valdes Magnus Burman. 

§ 5 Val av sekreterare vid mötet 
Till mötessekreterare valdes Helga Une. 

§ 6 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera 
mötesprotokollet, samt val av två rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Alexander Lejder och Rikard 
Sundelius. 

§ 7 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
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§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2021 föredrogs av förbundsordförande Stefan 
Rehnström. Se bilaga. 
 
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman. 
 

§ 9 Föredragande av förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av förbundskassör Robin Norrman. 
Se bilaga. 
 
Förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman. 
 

§ 10 Revisorernas berättelse 
Förbundets lekmannarevisor Richard Maier föredrog revisionsberättelsen. Se 
bilaga. 
 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Svenska Bujinkanförbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
 

§ 12 Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 
Styrelseledamot Urban Grundström föredrog förbundsstyrelsen proposition om 
uppdatering av förbundets stadgar. Se bilaga. 
 
Förbundsstämman beslöt att bifalla förslaget om stadgeändringar under 
förutsättning att stadgeändringen godkänns av Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets styrelse. 
 

§ 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit 
till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen. 
Inga motioner förelåg. 
 

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
Förbundsordförande Stefan Rehnström föredrog styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för 2022.  
 
Verksamhetsplanen fastställde av stämman. 
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§ 15 Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 
Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till oförändrade 100 kr per 
medlem. 
 

§ 16 Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 
Förbundsstämman fastställde att inga extra avgifter tas ut. 
 

§ 17 Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden tas ut. 
 

§ 18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
Förbundskassör Robin Norrman föredrog styrelsens förslag till budget för 
2022. Se bilaga. 
 
Budgeten fastställde av stämman. 
 

§ 19 Val av ordförande i förbundet 
Valberedningens ordförande Rikard Sundelius föredrog valberedningens 
förslag. Se bilaga. 
 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Stefan Rehnström till ordförande 
i förbundet. 
 

§ 20 Val av vice ordförande i förbundet 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Christian Appelt till vice 
ordförande i förbundet. 
 

§ 21 Val av kassör i förbundet 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Robin Normann till kassör i 
förbundet. 
 

§ 22 Val av sekreterare i förbundet 
Det fanns inget förslag till sekreterare. 
 
Föreningen Bujinkan Nynäshamn genom sitt ombud Alexander Lejder och IF 
Bujinkan Bushin Dojo genom sitt ombud Rikard Sundelius yrkar att 
sekreterarposten lämnades vakant och att den nya styrelsen fyller rollen 
genom att konstituera sig själv. Inget motyrkande inkom. 
 
Det fastställde av stämman att sekreterarposten lämnades vakant och att den 
nya styrelsen fyller rollen genom att konstituera sig själv. 
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§ 23 Val av två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Ken Banh och Urban 
Grundström till övriga ledamöter i förbundet. 
 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Erik Ödlund till suppleant. Den 
andra suppleantposten lämnades vakant. 
 

§ 24 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter.  
Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. 
Föreningen Bujinkan Nynäshamn genom sitt ombud Alexander Lejder och IF 
Bujinkan Dojo Norrköping genom sitt ombud Daniel Bodin nominerade 
sittande valberedning till omval.  
 
Till valberedning ordförande valdes Rikard Sundelius.  
 
Till övrig ledamot i valberedningen valdes Peter Carlsson. Den andra posten 
som övrig ledamot i valberedningen lämnades vakant. 
 

§ 25 Val av två revisorer 
Föreningen Bujinkan Nynäshamn genom sitt ombud Alexander Lejder 
nominerade sittande lekmannarevisor till omval.  
 
Till revisor för förbundet valdes Gustavo Rodriguez  
 
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra 
revisor. 
 

§ 26 Mötets avslutande 
Förbundsordförande Stefan Rehnström tackade presidiet och alla deltagare. 
Mötesordförande Magnus Burman tackar stämmodeltagarna samt förklarade 
förbundsstämman avslutad. 

 
Enligt uppdrag 
Mötessekreterare     Mötesordförande 
 
____________________________  ____________________________ 
Helga Une      Magnus Burman  
 
 
Justerare      Justerare 
 
____________________________  ____________________________ 
Alexander Lejder     Rikard Sundelius 



Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Röstlängd 2022 - Svenska Bujinkanförbundet Bilaga 1

Röstlängd fastställd på årsmöte 2022-03-15

Förening SB&K Medlemmar Röster Distrikt
Bujinkan Hirameki Dojo IF 2301 12 1 Stockholm/Gotland
Föreningen Bujinkan Nynäshamn 2273 29 1 Stockholm/Gotland
IF Bujinkan Bushin Dojo 2016 47 1 Stockholm/Gotland
IF Bujinkan Dojo Norrköping 1154 35 1 Öst
Klubb Bujinkan Tetsu Dojo 1361 8 1 Stockholm/Gotland
Malmö Budoklubb 748 8 1 Skåne
Antal föreningar 6 139 6



Verksamhetsberättelse Bujinkanförbundet 2021

Så var ytterligare ett Covid-år till ända.

Verksamhetsåret 2021 kommer precis som föregående år ihågkommas för den pandemi som
härjade. Den skapade färre träningstillfällen för våra medlemsföreningar inomhus, men gav
en positiv utomhusträningsmöjlighet. Pandemin innebar stora avbräck i verksamheterna i
våra medlemsföreningar. Den ställde även till det då vi inte såg möjlighet att hålla det
traditionella Sverigelägret på normalt sätt. Årsmötet hölls helt digitalt. För att lindra den
ekonomiska bördan för medlemsföreningarna genomfördes ett beslut om  återbetalning av
medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2020. De medlemsföreningar som ansökte om detta
fick tillbaka den inbetalda summan.

Förbundets diskussionsforum på Facebook har blivit mer positivt till sitt innehåll under detta
år. För att modernisera förbundets digitala närvaro har styrelsen börjat titta på en förnyelse
av hemsidan då den ligger på en gammal platform.

För att främja sammanhållningen mellan de olika föreningarna i landet fattades beslutet
att starta Daishihanrådet, bestående av de Daishihan som finns i Sverige. Denna uppstart
skall ske under våren 2022, om inte pandemin sätter hinder i vägen.

Flera seminarier/läger fick ställas in under året beroende på pandemiläget.

Genomförda seminarier under året:

Pandemin till trots så genomfördes en del läger under 2021,

Nynäshamn höll ett Monkey Business läger, temat i detta läger var att alla kan lära av
varandra, ingen är fullärd.

Hirameki Dojo hade ett läger med Kacem Zoughari under hösten, där temat var Ura
Gata från Gyokko Ryū och Juttejutsu.

Norrköping anordnade två läger, ett under sommaren och ett i början av december.
Lägret under sommaren fokuserade på tameshigiri.

Mona Lundkvist
Bilaga 2



Styrelse 2020
● Stefan Rehnström - ordförande
● Christian Appelt - vice ordförande
● Robin Norrman - kassör
● Urban Grundström - sekreterare
● Ken Banh - ledamot
● Ulrika Kerstinsdotter - ledamot
● Erik  Ödlund - suppleant
● William Ustav - suppleant

Valberedning 2019
Rikard Sundelius, ordförande
Vakant
vakant

Revisor
Richard Maier

Ekonomi



Bokslut
för 

Svenska Bujinkanförbundet
802449-2418

År
2021

Mona Lundkvist
Bilaga 3



Svenska Bujinkanförbundet
802449-2418

Bokslut för räkenskapsåret 2021

Resultaträkning År 2021 År 2020

Intäkter
Medlemsavgifter  31 000      65 500     

Gåvor och bidrag  -      -     

Verksamhetsintäkter  -      15 000     

Försäljningsintäkter  -      1 054     

Övriga intäkter  3 016      -     
Summa intäkter  34 016      81 554     

Kostnader
Verksamhetskostnader  -      -     

Försäljningskostnader  -      -     

Övriga externa kostnader  5 207      -     

Personalkostnader  -      -     

Avskrivningar av materiella  -      -     

anläggningstillgångar  -      -     

Övriga kostnader  -      -     
Summa kostnader  5 207     

 -     
Verksamhetens överskott  28 809      81 554     

Finansiella intäkter  -      -     

Finansiella kostnader  -      -     

Överskott efter finansiella poster  28 809      81 554     

Bokslutsdispositioner  -      -     

Årets överskott  28 809      81 554     



Svenska Bujinkanförbundet
802449-2418

Balansräkning 21-12-31 20-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  -      -     

Byggnader och mark  -      -     

Inventarier  -      -     

Varulager  -      -     

Kundfordringar  -      -     

Övriga fordringar  2 000      -     

Finansiella placeringar  -      -     

Kassa och bank  196 103      169 294     
Summa tillgångar  198 103      169 294     

Eget kapital
Balanserade överskott  169 294      87 740     

Årets överskott  28 809      81 554     
Summa eget kapital  198 103      169 294     

Obeskattade reserver

Skulder
Låneskulder  -      -     

Leverantörsskulder  -      -     

Skatteskulder  -      -     

Övriga skulder  -      -     
Summa skulder  -      -     

Summa eget kapital och skulder  198 103      169 294     

2022-02-23

Ordförande  

  

  

 

 



 

 

Revisionsberättelse 2021 -  
Svenska Bujinkanförbundet 

 

Som lekmannarevisor har jag granskat styrelseprotokoll samt även deltagit som 

åhörare på ett flertal styrelsemöten. Detta för att försäkra mig om att verksamheten 

bedrivits i enlighet med dess stadgar, att tagna beslut protokollförts och genomförts.   

 

Observationer 

Förbundet har under 2021 återbetalat en del av medlemsavgifterna då pengarna inte 

kunnat användas till följd av pandemin. Merparten av de budgeterade utgifterna var 

kopplade till fysiska aktiviteter (framför allt Sverigelägret) vilka blivit inställda.  

Granskning av verksamhetsplanen visar att merparten av punkterna har behandlats. 

Den enda som inte riktigt fullföljts var framtagandet av en plan för marknadsföring av 

Bujinkan. Arbetet har dock påbörjats. 

 

 

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Tyresö 2022-02-09 

 

 
 

Richard Maier, Lekmannarevisor 

Mona Lundkvist
Bilaga 4



Svenska Bujinkanförbundet
Stämma 2022
Proposition

Bilaga 1 - Proposition för nya stadgar

Våra stadgar har varit oförändrade sedan förbundets skapande 2009. En liten revidering genomfördes
2014, då allt med revisorer togs bort. Men den förändringen genomfördes inte på rätt sätt.

Nu känner vi att vi behöver uppdatera våra stadgar, samt att vi har krav på ändring av formuleringar från
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och RF.

I bilaga 2 hittar ni våra nuvarande stadgar.
I bilaga 3 kan ni läsa de som vi vill byta till.

Mona Lundkvist
Bilaga 5



 
 
 

Svenska 
Bujinkan-förbundet 

 
 
 
 
 
 

– Stadgar – 
 

Antagna vid konstituerande möte 2009-03-21 
 
 
 
 
 
 
 



1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé  
 

Idrott är  
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.  
 
Idrott består av  
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.  
 
Vi organiserar vår idrott  
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en 
fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.  
 
Vi delar in vår idrott  
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet 
idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 
13 och 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.  
 
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrotts-
utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid 
ske på barnens villkor.  
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och 
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.  
 
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.  
 
I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande 
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.  
 
Vår verksamhetsidé  
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt.  
 
Därför vill vi utforma vår idrott så att:  
a.  den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,  
b.  alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och 

psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,  
c.  den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 

samhällsgrupperingar,  
d.  de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 

verksamhet,  
e.  den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.  

 

1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé 
1.1 Idrott skall bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade 

verksamhetsidén.  



2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska 
Bujinkan-förbundet (SBF) 

§ 1  Uppgift 
1.1  Svenska Bujinkan-förbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att 

administrera och främja Bujinkan i Sverige. 

§ 2  Omfattning 
2.1 Förbundet är såsom underförbund anslutet till Svenska Budo & 

Kampsportförbundet (SB&K), vars stadgar och bestämmelser utgör grunden 
för Förbundets administrativa verksamhet. 

2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt kap 6 § 2 blivit medlemmar i 
Förbundet. Dessa föreningar är regionalt sammanslutna i distriktsförbund. 

2.3 I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och SB&K:s stadgar skall 
SB&K:s stadgar gälla. I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och 
RF:s stadgar skall RF:s stadgar gälla. 

§ 3  Beslutande organ 
3.1  Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma 

och, när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen. 

§ 4  Verksamhets- och räkenskapsår 
4.1  Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 

den 1 januari till och med den 31 december. 

§ 5  Verksamhet 
5.1  Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga 

bestämmelser, fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller 
av förbundsstämma eller förbundsstyrelse utsett organ. 

§ 6  Stadgetolkning 
6.1  Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det 

skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall 
frågan hänskjutes till nästa förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall 
förbundsstyrelsen avgöra frågan. 

§ 7  Förslag till stadgeändring 
7.1  Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får 

skriftligen avges och avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap 8 §. 

§ 8  Beslutförhet i stadgefrågor 
8.1  För bifall till stadgeändring fordras beslut av Förbundsstämma med minst 

2/3 av antalet angivna röster. Varje sådant beslut skall godkännas av SB&K. 
8.2  För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 

av angivna röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie 
förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum. Sådant beslut skall 
godkännas av SB&K. 

8.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till SB&K. 



3 kap Förbundsstämma 

§ 1 Tidpunkt och kallelse 
1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. 
1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen inom tre veckor före SB&K:s 

årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 
1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen och införs i 

SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets 
hemsida, senast 30 dagar före mötet. 

1.4 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, 
inklusive förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på 
Förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet. 

§ 2 Extra förbundsstämma 
2.1  Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra 

förbundsstämma. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna 
ärenden behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före 
mötet genom kungörelse i SB&K:s och Förbundets officiella 
kungörelseorgan. Föredragningslistan utsänds till samtliga av 
förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda förtroendemän 
och föreningar senast 7 dagar före mötet. 

2.2 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när 
förbundets revisorer med motivering skriftligen kräver det, eller när det 
skriftligen begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt 
enligt den röstlängd som gällde vid föregående förbundsstämma. 

§ 3 Rösträtt 
3.1  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. 

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

3.3  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 Omröstning och beslut 
4.1  Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall 

omröstning ske med slutna sedlar. 
4.2  Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets 

upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten 
avgöra. 

4.3  För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet. 



4.4  Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning 
får dock tas upp till avgörande bara om de finns upptagna på 
föredragningslistan. 

4.5  Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud 
som efter kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut. 

§ 5 Ärenden 
5.1 Vid förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1.  Mötets öppnande 
2.  Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
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 jämte mötesordföranden justera mötets 

protokoll, samt val av två rösträknare 
7.  Godkännande av dagordningen 
8.  Föredragande av verksamhetsberättelse 
9.  Föredragande av förvaltningsberättelse 
10.  Revisionernas berättelse 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
12.  Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsstämman (propositioner) 
13.  Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § 

inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett 
yttrande från förbundsstyrelsen 

14.  Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
15.  Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 

verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 

16.  Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande 
verksamhetsår 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
18.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
19.  Val av ordförande i Förbundet 
20.  Val av vice ordförande i Förbundet 
21.  Val av kassör i Förbundet 
22. Val av sekreterare i Förbundet 
23.  Val av 2 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 
24.  Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet 

övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 
25. Val av två revisorer 
26.  Mötets avslutande 

§ 6 Valbarhet 
6.1  Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som 

är ansluten till Förbundet. 
6.2  Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får inte väljas till ledamot i 

förbundsstyrelsen. 
6.3  Ledamot eller suppleant i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte 

valbar som revisor eller revisorssuppleant.  



§ 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman 
7.1  Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) 

skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att 
motionera har förening i förbundet. 

 

4 kap Förbundsstyrelsen 

§ 1 Förbundsstyrelsens roll 
1.1 Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets 

högsta beslutande organ. 

§ 2 Arbetsår 
2.1 Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande 

ordinarie förbundsstämmor. 

§ 3 Styrelsens sammansättning 
3.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, 

förbundskassör, förbundssekreterare och 2 övriga ledamöter, samt två 
suppleanter. 

§ 4 Adjungerade ledamöter 
4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person. 

§ 5 Kommittéer 
5.1 Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål. 

§ 6 Arbetsfördelning 
6.1 Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer. 

§ 7 Kallelse 
7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter 

kallelse, som skall skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före 
respektive möte. 

§ 8 Beslutsmässighet 
8.1  Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, inkl. 

suppleanter som tjänstgör i ledamots frånvaro, är närvarande. 
8.2  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 
8.3  Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot eller av suppleant som 

ersätter ledamot. 
8.4  Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras 

genom skriftlig omröstning eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende 
skall rapporteras vid närmast följande förbundsstyrelsemöte. 



§ 9 Uppgifter 
9.1 Förbundsstyrelsen skall: 

1.  Verkställa förbundsstämmans beslut 
2.  Utgöra ett sammanhållande organ inom Bujinkan i Sverige  
3.  Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur 

Förbundet 
4.  Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga 

förberedelser för mötet 
5.  Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga 

förberedelser för förbundsstämman i samråd med SB&K 
6.  Till SB&K:s styrelse, minst sex veckor före stämman, överlämna alla för 

revision nödvändiga handlingar 
7.  I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års 

verksamhet samt förvaltningsberättelse 
8.  I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan 

och budget för kommande verksamhetsår 
9. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner 
10. Föreslå förbundsavgift 
11.  Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget 
12.  Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till 

Förbundets förfogande 
13.  Föra protokoll och erforderliga register, arkivera tävlingsresultat och 

övriga Förbundshandlingar samt sköta löpande ärenden i övrigt 
14.  Följa sina idrotters utveckling och till Förbundsstämman lämna in 

förslag och synpunkter när detta behövs 
15.  Ansvara för utbildning av instruktörer 
16.  Främja träningsutbyte med utländska Bujinkan-organisationer och ha 

överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana 
organisationer 

17.  Handha för Förbundsverksamheten erforderliga internationella 
kontakter 

 

5 kap Förbundets revision 

§ 1 Revisor 
1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av 

årsstämman fastställda revisorerna. 

§ 2 Uppgifter 
2.1 Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter 

verkställd revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse 
tillsammans med de från Förbundsstyrelsen för revision mottagna 
handlingarna. 



6 kap Föreningar 

§ 1 Stadgar 
1.1 För stadgar gäller 6 kap 1 § i SB&K:s stadgar. 

2 § Inval  
2.1 För inval gäller 6 kap 2 § i SB&K:s stadgar. 

3 § Prövotid  
3.1 För stadgar gäller 6 kap 3 § i SB&K:s stadgar.  

4 § Utträde och uteslutning  
4.1 För utträde och uteslutning gäller 6 kap 4 § i SB&K:s stadgar.  

5 §  Åtaganden 
5.1 För åtaganden gäller 6 kap 5 § i SB&K:s stadgar.  

6 § Behörighet 
6.1 För behörighet gäller 6 kap 6 § i SB&K:s stadgar. 
6.2 Förening måste ha en shidoshi anknuten till eller som på annat sätt 

ansvarar för träningen i föreningen. 

 

10 kap Etiska normer  

1 § Syfte  
1.1 För syfte gäller 10 kap 1 § i SB&K:s stadgar.  

2 § Tillämpningsområden  
2.1 För tillämpningsområden gäller 10 kap 2 § i SB&K:s stadgar.  

3 § Ansvar  
3.1 För ansvar gäller 10 kap 3 § i SB&K:s stadgar.  

4 § Instruktion och träning  
4.1 För instruktion och tävling gäller 10 kap 4 § i SB&K:s stadgar.  

6 § Marknadsföring  
6.1 För marknadsföring gäller 10 kap 6 § i SB&K:s stadgar.  

7 § Tillsyn och efterlevnad  
7.1 För tillsyn och efterlevnad gäller 10 kap 7 § i SB&K:s stadgar.  
 
 



Bilaga 
 
Kapitel 10 om Etiska normer, utdrag ur Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
Stadgar 
 

10 kap Etiska normer 
1 § Syfte 
1.1 Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, 
som skall ligga till grund för all utövning av idrott inom Förbundet. Allt 
utövande av idrott skall ske i en anda av gott samförstånd och respekt 
mellan deltagarna. 
1.2 Normerna utgör också ett led i den sociala och moraliska fostran, som är ett 
av idrottsrörelsens grundläggande ideal, och avser att bidra till kampen mot 
våld inom och utom idrotten. 
 
2 § Tillämpningsområden 
2.1 Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i anslutna UF. 

2.2 Vid anlitande av utländska instruktörer vars värderingar och tekniker kan 
avvika från de svenska normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad 
som gäller för svenska förhållanden och skall i undervisning och instruktion 
hålla sig därtill. 
 
3 § Ansvar 
3.1 Föreningen skall ha godkänd eller godtagbar instruktör. Instruktörer och 
ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i 
enlighet med UF:s regler och normer. 

3.2 Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa utvecklingen inom 
sin idrott och att med uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer 
idrottens regler och normer. 

3.3 Brott mot dessa regler skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren 
skall ges klara direktiv om gällande regler. 

3.4 Varje instruktör och ledare som undervisar i självförsvar har skyldighet att 
informera utövare i brottsbalkens bestämmelser om nödvärnsrätt. 
 
4 § Instruktion och träning 
4.1 Instruktör och ledare skall i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg 
som sker inom idrottslig forskning och utveckling. 

4.2 Instruktör och ledare skall vara föredömen inom sin idrott och lära eleverna 
ett sportsligt uppträdande såväl inom som utom träningslokalen. 

4.3 Vid undervisning skall instruktör: 
1. Lära ut enbart tekniker och grepp som är godtagbara enligt sitt UF:s 

normer. 

2. Noggrant välja de tekniker och grepp som är anpassade till elevernas 
färdighet, ålder och utveckling. 

3. Ge utövaren god kunskap i idrottens etikettsregler. 



4.4 Instruktör och utövare får inte: 
1. Träna av UF ej godtagbara tekniker eller använda otillåtna redskap. 

2. Använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker. 

3. Utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker. 

4. Tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra idrotter. 

5. Uppträda på ett sådant sätt att UF:s anseende och goda rykte skadas. 
 
5 § Tävling 
5.1 Vid tävling skall för varje idrott gällande tävlingsregler noggrant följas. 
 
6 § Marknadsföring 
6.1 All marknadsföring, inklusive uppvisning av förbundets idrotter, skall vara 
vederhäftig, saklig och sanningsenlig. 

6.2 Alla skall vid marknadsföring av våra idrotter iakttaga god sportslig sed och 
vid kontakt med allmänhet, myndighet och massmedia främja UF:s 
anseende och goda rykte. 
 
7 § Tillsyn och efterlevnad 
7.1 Det åligger FS, UF-styrelser, distriktsstyrelser och föreningsstyrelser att 
övervaka att dessa regler följes. 



Svenska Bujinkanförbundet
- stadgar -

Antagna vid konstituerande möte 2009-03-21
Uppdaterade vid årsmöte 2021-03-24



1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund

Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig  folkrörelse
förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med  tolv års
ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13– 25 år. Med
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge  barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten.  Tävling är en del av
leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat  vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även  om prestation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och  föreningar,
såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition  där elit- och
breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling  och livskraft. Inom
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit  som bredd, varandras roller
och verksamhetsvillkor.



Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter  för personer med
funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott – världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas  och
förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i
världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet  innebär
att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin  verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder,  kön,
könsidentitet eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar,  får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att  följa
överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland  annat att aktivt
arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk  samt mot mobbing,
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén,  visionen
och värdegrunden.



2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska
Bujinkanförbundet
1 § Uppgift
1.1 Svenska Bujinkanförbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att organisera,

administrera, främja och stödja Bujinkan i Sverige samt främja och stödja svensk
Bujinkan internationellt.

1.2 Svenska Bujinkanförbundet är ett underförbund till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet (SB&K), som ytterst är huvudman för Förbundet.

2 § Omfattning
2.1 Förbundet är såsom underförbund anslutet till Svenska Budo & Kampsportsförbundet

(SB&K), vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för Förbundets administrativa
verksamhet.

2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt 6 kap 2 § blivit medlemmar i Förbundet.
2.3 I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och SB&K:s stadgar skall SB&K:s

stadgar gälla. I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och RF:s stadgar skall
RF:s stadgar gälla.

3 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är ordinarie förbundsstämma, extra förbundsstämma och,
när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen.

4 § Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till
och med den 31 december.

5 § Verksamhet
Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser,
fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller av förbundsstämma eller
förbundsstyrelse utsett organ.

6 § Stadgetolkning
Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det skulle upp-
komma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutas till nästa
förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.

7 § Förslag till stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får skriftligen avges och
avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap 8 §.

8 § Beslutförhet i stadgefrågor
8.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut av förbundsstämma med minst 2/3 av antalet
angivna röster. Varje sådant beslut skall godkännas av SB&K.



8.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna
röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna
med minst ett års mellanrum. Sådant beslut skall godkännas av SB&K.
8.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till SB&K.



3 kap Förbundsstämma
1 § Tidpunkt och kallelse
1.1 Förbundsstämman är Förbundets högsta beslutande organ.
1.2 Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före SB&K:s ordinarie förbundsstämma, på tid

och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av Förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s och

Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets webbplats, senast 30 dagar
före stämman.

1.4 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och
förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive
förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på Förbundets
webbplats senast 14 dagar före stämman.

2 § Extra förbundsstämma
2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra

förbundsstämma. Vid sådan stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden
behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före stämman genom
kungörelse i SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan. Föredragningslistan
utsänds till samtliga av förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda
förtroendemän och föreningar senast sju dagar före stämman.

2.2 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när Förbundets revisorer
med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av minst 1/3 av
Förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående
förbundsstämma.

3 § Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt Förbundet senast

den 31 januari 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.

3.2 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal, senast den 31 januari
verksamhetsåret redovisade, medlemmar vid utgången av året före verksamhetsåret,
dock högst 3 röster.

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

4 § Omröstning och beslut
4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske

med slutna sedlar.
4.2 Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs

genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.
4.3 För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet.



4.4 Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning får dock tas
upp till avgörande bara om de finns upptagna på föredragningslistan.

4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter
kallelse i föreskriven ordning deltar i stämmans beslut.

5 § Ärenden
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Förbundsstämmans öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman
3. Fråga om stämman är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid stämman
5. Val av sekreterare vid stämman
6. Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera protokollet,

samt val av två rösträknare
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

(propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till

förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till Förbundet för nästkommande

verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i förbundet för en period om 2 år som påbörjas udda år.
20. Val av kassör i förbundet för en period om 2 år som påbörjas jämna år.
21. Val av tre till sju övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
22. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga

ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
23. Val av två revisorer
24. Förbundsstämmans avslutande

6 § Valbarhet
6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som är ansluten

till Förbundet. Dock får maximalt en person, om styrelsens totala antal ledamöter uppgår
till minst tre, eller två personer om styrelsens totala antal ledamöter uppgår till minst
fem, väljas som ledamot även om denna ej är medlem i förening som är ansluten till
Förbundet. Vad nyss sagts, skall förbehållas exempelvis sakkunniga inom idrottens
område, eller annat som är till nytta för Förbundets organisation och utveckling.

6.2 Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.



6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller i kommitté inom Förbundet eller SB&K är inte
valbar som revisor. Vad som anges i detta stycke gäller dock inte sådan person som har
uppdrag som revisor i kommitté eller i SB&K.

7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit
till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i Förbundet.



4 kap Förbundsstyrelsen
1 § Förbundsstyrelsens roll
Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets högsta
beslutande organ.

2 § Arbetsår
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie
förbundsstämmor.

3 § Förbundsstyrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och förbundskassör, Därutöver konstituerar
sig förbundsstyrelsen inom sig själv. Dock skall minst en ledamot utses till vice
förbundsordförande. Övriga poster utses av förbundsstyrelsen efter behov.

4 § Adjungerade ledamöter
Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person. Adjungerad ledamot
saknar rösträtt i förbundsstyrelsen.

5 § Kommittéer
Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.

6 § Arbetsfördelning
Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer.

7 § Kallelse
Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall
skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före respektive sammanträde.

8 § Beslutsmässighet
8.1 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
8.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
8.3 Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot.
8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig

omröstning eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende skall rapporteras vid närmast
följande sammanträde med förbundsstyrelsen.

8.5 Om förbundsstyrelsen inte är beslutsför på grund av för lite antal behöriga ledamöter, på
grund av jäv, eller av annat skäl som må uppkomma och medför beslutsoförhet, och
detta inte endast är tillfälligt, skall detta anmälas till SB&K. SB&K äger då rätt att utse
tillfällig förvaltare att föra Förbundets talan och avgöra beslut intill ny förbundsstämma
kunnat tillkallas och ny förbundsstyrelse utsetts.

9 § Uppgifter
Förbundsstyrelsen skall:



1. Verkställa förbundsstämmans beslut
2. Utgöra ett sammanhållande organ inom svensk Bujinkan
3. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet
4. Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga förberedelser

för stämman
5. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga förberedelser för

förbundsstämman i samråd med SB&K
6. Till SB&K:s förbundsstyrelse, minst sex veckor före ordinarie förbundsstämma,

överlämna alla för revision nödvändiga handlingar
7. I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års verksamhet samt

förvaltningsberättelse
8. I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan och budget

för kommande verksamhetsår
9. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner
10. Föreslå förbundsavgift
11. Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget
12. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets

förfogande
13. Föra protokoll och erforderliga register, arkivera förbundshandlingar samt sköta

löpande ärenden i övrigt
14. Följa Bujinkans utveckling och till förbundsstämman lämna in förslag och synpunkter

när detta behövs
15. Handha för förbundsverksamheten erforderliga internationella kontakter



5 kap Förbundets revision
1 § Revisor
Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av förbundsstämman
fastställda revisorerna.

2 § Uppgifter
Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter verkställd revision till
förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från förbundsstyrelsen för
revision mottagna handlingarna.

3 § SB&K:s granskning
3.1 SB&K får om skäl så är påkallat, granska Förbundets verksamhet, räkenskaper samt

medelshantering och beslut, under såväl pågående som avslutat verksamhetsår.
3.2 Förbundet skall på begäran av SB&K utan dröjsmål tillhandahålla erforderliga uppgifter

för granskningen.



6 kap Föreningar
1 § Stadgar
För stadgar gäller 6 kap 1 § i SB&K:s stadgar.

2 § Inval
För inval gäller 6 kap 2 § i SB&K:s stadgar.

3 § Prövotid
För stadgar gäller 6 kap 3 § i SB&K:s stadgar.

4 § Utträde och uteslutning
För utträde och uteslutning gäller 6 kap 4 § i SB&K:s stadgar.

5 § Åtaganden
För åtaganden gäller 6 kap 5 § i SB&K:s stadgar.

6 § Behörighet
6.1 För behörighet gäller 6 kap 6 § i SB&K:s stadgar.
6.2 Förening måste ha en shidoshi anknuten till eller som på annat sätt ansvarar för

träningen i föreningen.



7 kap Representations- och
övergångsbestämmelser
1 § Medlemskap i flera föreningar
För medlemskap i flera föreningar gäller 9 kap 1 § i SB&K:s stadgar.



8 kap Bestraffningsärenden
1 § Juridiska nämnden
För juridiska nämnden gäller 11 kap 1 § i SB&K:s stadgar.

2 § Överträdelser
För överträdelser gäller 11 kap 2 § i SB&K:s stadgar.

3 § Överklagan
För överklagan gäller 11 kap 3 § i SB&K:s stadgar.

4 § Böter
För böter gäller 11 kap 4 § i SB&K:s stadgar.

5 § RF:s stadgar
För stadgar gäller 11 kap 5 § i SB&K:s stadgar.

6 § Tvist
För tvist gäller 11 kap 6 § i SB&K:s stadgar.



9 kap Etiska normer
1 § Syfte
För syfte gäller 10 kap 1 § i SB&K:s stadgar.

2 § Tillämpningsområden
För tillämpningsområden gäller 10 kap 2 § i SB&K:s stadgar.

3 § Ansvar
För ansvar gäller 10 kap 3 § i SB&K:s stadgar.

4 § Instruktion
För instruktion gäller 10 kap 4 § i SB&K:s stadgar.

5 § Marknadsföring
För marknadsföring gäller 10 kap 6 § i SB&K:s stadgar.

6 § Tillsyn och efterlevnad
För tillsyn och efterlevnad gäller 10 kap 7 § i SB&K:s stadgar.



Tillgångar vid årets början 169295
Medlemsavgifter, baserat på avgifter från 2019 60000
Sparade medel till UF enl. årsmöte
Sverigeläger 2022 5000
Fotograf Sverigelägret 5000
IT 2670
Kampsporstsgalan
Avsättning till lägerfond 15000
Dai-Shihan-träff 1 40000
Styrelsemöte "1" efter årsmöte 10000
Marknadsföring 2022 15000

60000 92670
Beräknat resultat 2022 -32670
Tillgångar vid årets slut 136625

Mona Lundkvist
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Informationsklass: Publik 

Valberedningens förslag till styrelse i Svenska Bujinkanförbundet 2022  

Bujinkan står inför utmaningen att den naturligt sammanhållande länken, vår stormästare Hatsumi 

Masaaki, har dragit sig tillbaka från träningen och det ställer extra stort ansvar på styrelsen i 

förbundet att fokusera arbetet på att stötta klubbarna och dess ledare att hålla ihop gemensamma 

intressen och gemensam kommunikation för det gemensamma varumärket Bujinkan i Sverige. 

Valberedningen har bland annat tagit hänsyn till kompetens, geografisk spridning, jämn 

könsfördelning och förmågan att sätta laget före jaget i nomineringen. Tyvärr har det inte funnits 

intresse från någon kvinnlig styrelseledamot men det är valberedningens ambition att jobbar vidare 

för en jämn könsfördelning i styrelsen. 

Valberedningen föreslår följande kandidater till Svenska Bujinkanförbundets styrelse 2022 i 

övertygelsen att de tillsammans är en bra sammansättning. 

Ordförande: Stefan Rehnström Valberedningen föreslår sittande ordförande Stefan Rehnström från 

Föreningen Bujinkan Nynäshamn (Stockholm) för omval. 

Vice Ordförande: Christian Appelt Valberedningen föreslår Chrsitian Appelt från Bujinkan Seishin 

Dojo (Göteborg) som ledamot och kandidat till Vice Ordförande. 

Kassör: Robin Norrman Valberedningen föreslår sittande kassör Robin Norrman från Malmö 

Budoklubb (Malmö) för omval. 

Ledamot: Ken Banh Valberedningen föreslår Ken Banh från Föreningen Bujinkan Dojo Norrköping 

(Norrköping) för omval. 

Ledamot: Urban Grundström Valberedningen föreslår sittande sekreterare Urban Grundström från 

Klubb Bujinkan Tetsu Dojo (Stockholm) för omval. 

Suppleant: Erik Ödlund Valberedningen föreslår Erik Ödlund från Bujinkan Dojo Sundsvall (Sundsvall) 

till rollen som suppleant. 

 

Valberedningen förutsätter att styrelsen har förmåga att konstituera sig själv vid behov. 

 

Med vänlig hälsning valberedningens 

Ordförande Rikard Sundelius, Bujinkan Bushin dojo (Stockholm) 

Ledamot Peter Carlsson, Malmö Budoklubb (Malmö)  

Mona Lundkvist
Bilaga 7
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1 
Svenska Bujinkanförbundets 


c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet, 
Ölandsgatan 42, 3tr 


116 63 STOCKHOLM 


PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA SVENSKA BUJINKANFÖRBUNDET 
Tisdag 2022-03-15 kl.20.00, Online via Easymeet  


§ 1 Mötets öppnande 
Förbundsordförande Stefan Rehnström hälsade alla välkomna och förklarade 
förbundsstämman öppnad. Stefan lämnade över till Magnus Burman att leda 
stämman fram till punkten om val av mötesordförande. 


§ 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
Antalet ombud med granskade fullmakter omfattade 3 föreningar med 3 röster. 


IF Bujinkan Dojo Norrköping genom sitt ombud Daniel Bodin, Klubb Bujinkan 
Tetsu Dojo genom sitt ombud Mats Brickman samt Bujinkan Hirameki Dojo IF 
genom sitt ombud Richard Maier, alla på publikplats, bad årsstämman om 
rösträtt. Klubbarna hade betalat sina avgifter till SB&K och förbundsstämman 
godtog att justering kunde göras av röstlängden. 


Röstlängden fastställdes till 6 föreningar med 6 röster. Se bilaga. 


§ 3 Fråga om mötet är behörigen utlyst 
Kallelse gick ut 3 februari till föreningarna med mejl samt annonserades på 
SB&Ks hemsida 3 februari. Mötet förklaras behörigen utlyst. 


§ 4 Val av ordförande vid mötet 
Till mötesordförande valdes Magnus Burman. 


§ 5 Val av sekreterare vid mötet 
Till mötessekreterare valdes Helga Une. 


§ 6 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera 
mötesprotokollet, samt val av två rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Alexander Lejder och Rikard 
Sundelius. 


§ 7 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
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Svenska Bujinkanförbundets 
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet,  


Ölandsgatan 42, 3tr 
116 63 STOCKHOLM 


§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2021 föredrogs av förbundsordförande Stefan 
Rehnström. Se bilaga. 
 
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman. 
 


§ 9 Föredragande av förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av förbundskassör Robin Norrman. 
Se bilaga. 
 
Förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman. 
 


§ 10 Revisorernas berättelse 
Förbundets lekmannarevisor Richard Maier föredrog revisionsberättelsen. Se 
bilaga. 
 


§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Svenska Bujinkanförbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
 


§ 12 Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 
Styrelseledamot Urban Grundström föredrog förbundsstyrelsen proposition om 
uppdatering av förbundets stadgar. Se bilaga. 
 
Förbundsstämman beslöt att bifalla förslaget om stadgeändringar under 
förutsättning att stadgeändringen godkänns av Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets styrelse. 
 


§ 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit 
till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen. 
Inga motioner förelåg. 
 


§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
Förbundsordförande Stefan Rehnström föredrog styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för 2022.  
 
Verksamhetsplanen fastställde av stämman. 


  







 
 


 
3 


Svenska Bujinkanförbundets 
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet,  


Ölandsgatan 42, 3tr 
116 63 STOCKHOLM 


§ 15 Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 
Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till oförändrade 100 kr per 
medlem. 
 


§ 16 Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 
Förbundsstämman fastställde att inga extra avgifter tas ut. 
 


§ 17 Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden tas ut. 
 


§ 18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
Förbundskassör Robin Norrman föredrog styrelsens förslag till budget för 
2022. Se bilaga. 
 
Budgeten fastställde av stämman. 
 


§ 19 Val av ordförande i förbundet 
Valberedningens ordförande Rikard Sundelius föredrog valberedningens 
förslag. Se bilaga. 
 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Stefan Rehnström till ordförande 
i förbundet. 
 


§ 20 Val av vice ordförande i förbundet 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Christian Appelt till vice 
ordförande i förbundet. 
 


§ 21 Val av kassör i förbundet 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Robin Normann till kassör i 
förbundet. 
 


§ 22 Val av sekreterare i förbundet 
Det fanns inget förslag till sekreterare. 
 
Föreningen Bujinkan Nynäshamn genom sitt ombud Alexander Lejder och IF 
Bujinkan Bushin Dojo genom sitt ombud Rikard Sundelius yrkar att 
sekreterarposten lämnades vakant och att den nya styrelsen fyller rollen 
genom att konstituera sig själv. Inget motyrkande inkom. 
 
Det fastställde av stämman att sekreterarposten lämnades vakant och att den 
nya styrelsen fyller rollen genom att konstituera sig själv. 
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Svenska Bujinkanförbundets 
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet,  


Ölandsgatan 42, 3tr 
116 63 STOCKHOLM 


§ 23 Val av två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Ken Banh och Urban 
Grundström till övriga ledamöter i förbundet. 
 
I enlighet med valberedningen förslag valdes Erik Ödlund till suppleant. Den 
andra suppleantposten lämnades vakant. 
 


§ 24 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter.  
Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. 
Föreningen Bujinkan Nynäshamn genom sitt ombud Alexander Lejder och IF 
Bujinkan Dojo Norrköping genom sitt ombud Daniel Bodin nominerade 
sittande valberedning till omval.  
 
Till valberedning ordförande valdes Rikard Sundelius.  
 
Till övrig ledamot i valberedningen valdes Peter Carlsson. Den andra posten 
som övrig ledamot i valberedningen lämnades vakant. 
 


§ 25 Val av två revisorer 
Föreningen Bujinkan Nynäshamn genom sitt ombud Alexander Lejder 
nominerade sittande lekmannarevisor till omval.  
 
Till revisor för förbundet valdes Gustavo Rodriguez  
 
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra 
revisor. 
 


§ 26 Mötets avslutande 
Förbundsordförande Stefan Rehnström tackade presidiet och alla deltagare. 
Mötesordförande Magnus Burman tackar stämmodeltagarna samt förklarade 
förbundsstämman avslutad. 


 
Enligt uppdrag 
Mötessekreterare     Mötesordförande 
 
____________________________  ____________________________ 
Helga Une      Magnus Burman  
 
 
Justerare      Justerare 
 
____________________________  ____________________________ 
Alexander Lejder     Rikard Sundelius 







Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Röstlängd 2022 - Svenska Bujinkanförbundet Bilaga 1


Röstlängd fastställd på årsmöte 2022-03-15


Förening SB&K Medlemmar Röster Distrikt
Bujinkan Hirameki Dojo IF 2301 12 1 Stockholm/Gotland
Föreningen Bujinkan Nynäshamn 2273 29 1 Stockholm/Gotland
IF Bujinkan Bushin Dojo 2016 47 1 Stockholm/Gotland
IF Bujinkan Dojo Norrköping 1154 35 1 Öst
Klubb Bujinkan Tetsu Dojo 1361 8 1 Stockholm/Gotland
Malmö Budoklubb 748 8 1 Skåne
Antal föreningar 6 139 6







Verksamhetsberättelse Bujinkanförbundet 2021


Så var ytterligare ett Covid-år till ända.


Verksamhetsåret 2021 kommer precis som föregående år ihågkommas för den pandemi som
härjade. Den skapade färre träningstillfällen för våra medlemsföreningar inomhus, men gav
en positiv utomhusträningsmöjlighet. Pandemin innebar stora avbräck i verksamheterna i
våra medlemsföreningar. Den ställde även till det då vi inte såg möjlighet att hålla det
traditionella Sverigelägret på normalt sätt. Årsmötet hölls helt digitalt. För att lindra den
ekonomiska bördan för medlemsföreningarna genomfördes ett beslut om  återbetalning av
medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2020. De medlemsföreningar som ansökte om detta
fick tillbaka den inbetalda summan.


Förbundets diskussionsforum på Facebook har blivit mer positivt till sitt innehåll under detta
år. För att modernisera förbundets digitala närvaro har styrelsen börjat titta på en förnyelse
av hemsidan då den ligger på en gammal platform.


För att främja sammanhållningen mellan de olika föreningarna i landet fattades beslutet
att starta Daishihanrådet, bestående av de Daishihan som finns i Sverige. Denna uppstart
skall ske under våren 2022, om inte pandemin sätter hinder i vägen.


Flera seminarier/läger fick ställas in under året beroende på pandemiläget.


Genomförda seminarier under året:


Pandemin till trots så genomfördes en del läger under 2021,


Nynäshamn höll ett Monkey Business läger, temat i detta läger var att alla kan lära av
varandra, ingen är fullärd.


Hirameki Dojo hade ett läger med Kacem Zoughari under hösten, där temat var Ura
Gata från Gyokko Ryū och Juttejutsu.


Norrköping anordnade två läger, ett under sommaren och ett i början av december.
Lägret under sommaren fokuserade på tameshigiri.



Mona Lundkvist

Bilaga 2







Styrelse 2020
● Stefan Rehnström - ordförande
● Christian Appelt - vice ordförande
● Robin Norrman - kassör
● Urban Grundström - sekreterare
● Ken Banh - ledamot
● Ulrika Kerstinsdotter - ledamot
● Erik  Ödlund - suppleant
● William Ustav - suppleant


Valberedning 2019
Rikard Sundelius, ordförande
Vakant
vakant


Revisor
Richard Maier


Ekonomi
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Svenska Bujinkanförbundet
802449-2418


Bokslut för räkenskapsåret 2021


Resultaträkning År 2021 År 2020


Intäkter
Medlemsavgifter  31 000      65 500     


Gåvor och bidrag  -      -     


Verksamhetsintäkter  -      15 000     


Försäljningsintäkter  -      1 054     


Övriga intäkter  3 016      -     
Summa intäkter  34 016      81 554     


Kostnader
Verksamhetskostnader  -      -     


Försäljningskostnader  -      -     


Övriga externa kostnader  5 207      -     


Personalkostnader  -      -     


Avskrivningar av materiella  -      -     


anläggningstillgångar  -      -     


Övriga kostnader  -      -     
Summa kostnader  5 207     


 -     
Verksamhetens överskott  28 809      81 554     


Finansiella intäkter  -      -     


Finansiella kostnader  -      -     


Överskott efter finansiella poster  28 809      81 554     


Bokslutsdispositioner  -      -     


Årets överskott  28 809      81 554     







Svenska Bujinkanförbundet
802449-2418


Balansräkning 21-12-31 20-12-31


Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  -      -     


Byggnader och mark  -      -     


Inventarier  -      -     


Varulager  -      -     


Kundfordringar  -      -     


Övriga fordringar  2 000      -     


Finansiella placeringar  -      -     


Kassa och bank  196 103      169 294     
Summa tillgångar  198 103      169 294     


Eget kapital
Balanserade överskott  169 294      87 740     


Årets överskott  28 809      81 554     
Summa eget kapital  198 103      169 294     


Obeskattade reserver


Skulder
Låneskulder  -      -     


Leverantörsskulder  -      -     


Skatteskulder  -      -     


Övriga skulder  -      -     
Summa skulder  -      -     


Summa eget kapital och skulder  198 103      169 294     


2022-02-23


Ordförande  


  


  


 


 







 


 


Revisionsberättelse 2021 -  
Svenska Bujinkanförbundet 


 


Som lekmannarevisor har jag granskat styrelseprotokoll samt även deltagit som 


åhörare på ett flertal styrelsemöten. Detta för att försäkra mig om att verksamheten 


bedrivits i enlighet med dess stadgar, att tagna beslut protokollförts och genomförts.   


 


Observationer 


Förbundet har under 2021 återbetalat en del av medlemsavgifterna då pengarna inte 


kunnat användas till följd av pandemin. Merparten av de budgeterade utgifterna var 


kopplade till fysiska aktiviteter (framför allt Sverigelägret) vilka blivit inställda.  


Granskning av verksamhetsplanen visar att merparten av punkterna har behandlats. 


Den enda som inte riktigt fullföljts var framtagandet av en plan för marknadsföring av 


Bujinkan. Arbetet har dock påbörjats. 


 


 


Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 


verksamhetsåret. 


 


Tyresö 2022-02-09 


 


 
 


Richard Maier, Lekmannarevisor 



Mona Lundkvist

Bilaga 4







Svenska Bujinkanförbundet
Stämma 2022
Proposition


Bilaga 1 - Proposition för nya stadgar


Våra stadgar har varit oförändrade sedan förbundets skapande 2009. En liten revidering genomfördes
2014, då allt med revisorer togs bort. Men den förändringen genomfördes inte på rätt sätt.


Nu känner vi att vi behöver uppdatera våra stadgar, samt att vi har krav på ändring av formuleringar från
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och RF.


I bilaga 2 hittar ni våra nuvarande stadgar.
I bilaga 3 kan ni läsa de som vi vill byta till.
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Svenska 
Bujinkan-förbundet 


 
 
 
 
 
 


– Stadgar – 
 


Antagna vid konstituerande möte 2009-03-21 
 
 
 
 
 
 
 







1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé  
 


Idrott är  
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.  
 
Idrott består av  
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.  
 
Vi organiserar vår idrott  
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en 
fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.  
 
Vi delar in vår idrott  
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet 
idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 
13 och 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.  
 
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrotts-
utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid 
ske på barnens villkor.  
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och 
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.  
 
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.  
 
I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande 
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.  
 
Vår verksamhetsidé  
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt.  
 
Därför vill vi utforma vår idrott så att:  
a.  den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,  
b.  alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och 


psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,  
c.  den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 


samhällsgrupperingar,  
d.  de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 


verksamhet,  
e.  den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.  


 


1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé 
1.1 Idrott skall bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade 


verksamhetsidén.  







2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska 
Bujinkan-förbundet (SBF) 


§ 1  Uppgift 
1.1  Svenska Bujinkan-förbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att 


administrera och främja Bujinkan i Sverige. 


§ 2  Omfattning 
2.1 Förbundet är såsom underförbund anslutet till Svenska Budo & 


Kampsportförbundet (SB&K), vars stadgar och bestämmelser utgör grunden 
för Förbundets administrativa verksamhet. 


2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt kap 6 § 2 blivit medlemmar i 
Förbundet. Dessa föreningar är regionalt sammanslutna i distriktsförbund. 


2.3 I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och SB&K:s stadgar skall 
SB&K:s stadgar gälla. I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och 
RF:s stadgar skall RF:s stadgar gälla. 


§ 3  Beslutande organ 
3.1  Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma 


och, när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen. 


§ 4  Verksamhets- och räkenskapsår 
4.1  Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 


den 1 januari till och med den 31 december. 


§ 5  Verksamhet 
5.1  Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga 


bestämmelser, fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller 
av förbundsstämma eller förbundsstyrelse utsett organ. 


§ 6  Stadgetolkning 
6.1  Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det 


skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall 
frågan hänskjutes till nästa förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall 
förbundsstyrelsen avgöra frågan. 


§ 7  Förslag till stadgeändring 
7.1  Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får 


skriftligen avges och avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap 8 §. 


§ 8  Beslutförhet i stadgefrågor 
8.1  För bifall till stadgeändring fordras beslut av Förbundsstämma med minst 


2/3 av antalet angivna röster. Varje sådant beslut skall godkännas av SB&K. 
8.2  För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 


av angivna röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie 
förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum. Sådant beslut skall 
godkännas av SB&K. 


8.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till SB&K. 







3 kap Förbundsstämma 


§ 1 Tidpunkt och kallelse 
1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. 
1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen inom tre veckor före SB&K:s 


årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 
1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen och införs i 


SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets 
hemsida, senast 30 dagar före mötet. 


1.4 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, 
inklusive förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på 
Förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet. 


§ 2 Extra förbundsstämma 
2.1  Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra 


förbundsstämma. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna 
ärenden behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före 
mötet genom kungörelse i SB&K:s och Förbundets officiella 
kungörelseorgan. Föredragningslistan utsänds till samtliga av 
förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda förtroendemän 
och föreningar senast 7 dagar före mötet. 


2.2 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när 
förbundets revisorer med motivering skriftligen kräver det, eller när det 
skriftligen begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt 
enligt den röstlängd som gällde vid föregående förbundsstämma. 


§ 3 Rösträtt 
3.1  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. 


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


3.3  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 Omröstning och beslut 
4.1  Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall 


omröstning ske med slutna sedlar. 
4.2  Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets 


upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten 
avgöra. 


4.3  För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet. 







4.4  Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning 
får dock tas upp till avgörande bara om de finns upptagna på 
föredragningslistan. 


4.5  Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud 
som efter kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut. 


§ 5 Ärenden 
5.1 Vid förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: 


1.  Mötets öppnande 
2.  Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
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 jämte mötesordföranden justera mötets 


protokoll, samt val av två rösträknare 
7.  Godkännande av dagordningen 
8.  Föredragande av verksamhetsberättelse 
9.  Föredragande av förvaltningsberättelse 
10.  Revisionernas berättelse 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
12.  Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår 


förbundsstämman (propositioner) 
13.  Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § 


inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett 
yttrande från förbundsstyrelsen 


14.  Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
15.  Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 


verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 


16.  Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande 
verksamhetsår 


17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
18.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
19.  Val av ordförande i Förbundet 
20.  Val av vice ordförande i Förbundet 
21.  Val av kassör i Förbundet 
22. Val av sekreterare i Förbundet 
23.  Val av 2 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 
24.  Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet 


övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 
25. Val av två revisorer 
26.  Mötets avslutande 


§ 6 Valbarhet 
6.1  Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som 


är ansluten till Förbundet. 
6.2  Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får inte väljas till ledamot i 


förbundsstyrelsen. 
6.3  Ledamot eller suppleant i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte 


valbar som revisor eller revisorssuppleant.  







§ 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman 
7.1  Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) 


skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att 
motionera har förening i förbundet. 


 


4 kap Förbundsstyrelsen 


§ 1 Förbundsstyrelsens roll 
1.1 Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets 


högsta beslutande organ. 


§ 2 Arbetsår 
2.1 Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande 


ordinarie förbundsstämmor. 


§ 3 Styrelsens sammansättning 
3.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, 


förbundskassör, förbundssekreterare och 2 övriga ledamöter, samt två 
suppleanter. 


§ 4 Adjungerade ledamöter 
4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person. 


§ 5 Kommittéer 
5.1 Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål. 


§ 6 Arbetsfördelning 
6.1 Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer. 


§ 7 Kallelse 
7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter 


kallelse, som skall skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före 
respektive möte. 


§ 8 Beslutsmässighet 
8.1  Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, inkl. 


suppleanter som tjänstgör i ledamots frånvaro, är närvarande. 
8.2  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 


utslagsröst. 
8.3  Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot eller av suppleant som 


ersätter ledamot. 
8.4  Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras 


genom skriftlig omröstning eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende 
skall rapporteras vid närmast följande förbundsstyrelsemöte. 







§ 9 Uppgifter 
9.1 Förbundsstyrelsen skall: 


1.  Verkställa förbundsstämmans beslut 
2.  Utgöra ett sammanhållande organ inom Bujinkan i Sverige  
3.  Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur 


Förbundet 
4.  Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga 


förberedelser för mötet 
5.  Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga 


förberedelser för förbundsstämman i samråd med SB&K 
6.  Till SB&K:s styrelse, minst sex veckor före stämman, överlämna alla för 


revision nödvändiga handlingar 
7.  I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års 


verksamhet samt förvaltningsberättelse 
8.  I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan 


och budget för kommande verksamhetsår 
9. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner 
10. Föreslå förbundsavgift 
11.  Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget 
12.  Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till 


Förbundets förfogande 
13.  Föra protokoll och erforderliga register, arkivera tävlingsresultat och 


övriga Förbundshandlingar samt sköta löpande ärenden i övrigt 
14.  Följa sina idrotters utveckling och till Förbundsstämman lämna in 


förslag och synpunkter när detta behövs 
15.  Ansvara för utbildning av instruktörer 
16.  Främja träningsutbyte med utländska Bujinkan-organisationer och ha 


överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana 
organisationer 


17.  Handha för Förbundsverksamheten erforderliga internationella 
kontakter 


 


5 kap Förbundets revision 


§ 1 Revisor 
1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av 


årsstämman fastställda revisorerna. 


§ 2 Uppgifter 
2.1 Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter 


verkställd revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse 
tillsammans med de från Förbundsstyrelsen för revision mottagna 
handlingarna. 







6 kap Föreningar 


§ 1 Stadgar 
1.1 För stadgar gäller 6 kap 1 § i SB&K:s stadgar. 


2 § Inval  
2.1 För inval gäller 6 kap 2 § i SB&K:s stadgar. 


3 § Prövotid  
3.1 För stadgar gäller 6 kap 3 § i SB&K:s stadgar.  


4 § Utträde och uteslutning  
4.1 För utträde och uteslutning gäller 6 kap 4 § i SB&K:s stadgar.  


5 §  Åtaganden 
5.1 För åtaganden gäller 6 kap 5 § i SB&K:s stadgar.  


6 § Behörighet 
6.1 För behörighet gäller 6 kap 6 § i SB&K:s stadgar. 
6.2 Förening måste ha en shidoshi anknuten till eller som på annat sätt 


ansvarar för träningen i föreningen. 


 


10 kap Etiska normer  


1 § Syfte  
1.1 För syfte gäller 10 kap 1 § i SB&K:s stadgar.  


2 § Tillämpningsområden  
2.1 För tillämpningsområden gäller 10 kap 2 § i SB&K:s stadgar.  


3 § Ansvar  
3.1 För ansvar gäller 10 kap 3 § i SB&K:s stadgar.  


4 § Instruktion och träning  
4.1 För instruktion och tävling gäller 10 kap 4 § i SB&K:s stadgar.  


6 § Marknadsföring  
6.1 För marknadsföring gäller 10 kap 6 § i SB&K:s stadgar.  


7 § Tillsyn och efterlevnad  
7.1 För tillsyn och efterlevnad gäller 10 kap 7 § i SB&K:s stadgar.  
 
 







Bilaga 
 
Kapitel 10 om Etiska normer, utdrag ur Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
Stadgar 
 


10 kap Etiska normer 
1 § Syfte 
1.1 Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, 
som skall ligga till grund för all utövning av idrott inom Förbundet. Allt 
utövande av idrott skall ske i en anda av gott samförstånd och respekt 
mellan deltagarna. 
1.2 Normerna utgör också ett led i den sociala och moraliska fostran, som är ett 
av idrottsrörelsens grundläggande ideal, och avser att bidra till kampen mot 
våld inom och utom idrotten. 
 
2 § Tillämpningsområden 
2.1 Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i anslutna UF. 


2.2 Vid anlitande av utländska instruktörer vars värderingar och tekniker kan 
avvika från de svenska normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad 
som gäller för svenska förhållanden och skall i undervisning och instruktion 
hålla sig därtill. 
 
3 § Ansvar 
3.1 Föreningen skall ha godkänd eller godtagbar instruktör. Instruktörer och 
ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i 
enlighet med UF:s regler och normer. 


3.2 Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa utvecklingen inom 
sin idrott och att med uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer 
idrottens regler och normer. 


3.3 Brott mot dessa regler skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren 
skall ges klara direktiv om gällande regler. 


3.4 Varje instruktör och ledare som undervisar i självförsvar har skyldighet att 
informera utövare i brottsbalkens bestämmelser om nödvärnsrätt. 
 
4 § Instruktion och träning 
4.1 Instruktör och ledare skall i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg 
som sker inom idrottslig forskning och utveckling. 


4.2 Instruktör och ledare skall vara föredömen inom sin idrott och lära eleverna 
ett sportsligt uppträdande såväl inom som utom träningslokalen. 


4.3 Vid undervisning skall instruktör: 
1. Lära ut enbart tekniker och grepp som är godtagbara enligt sitt UF:s 


normer. 


2. Noggrant välja de tekniker och grepp som är anpassade till elevernas 
färdighet, ålder och utveckling. 


3. Ge utövaren god kunskap i idrottens etikettsregler. 







4.4 Instruktör och utövare får inte: 
1. Träna av UF ej godtagbara tekniker eller använda otillåtna redskap. 


2. Använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker. 


3. Utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker. 


4. Tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra idrotter. 


5. Uppträda på ett sådant sätt att UF:s anseende och goda rykte skadas. 
 
5 § Tävling 
5.1 Vid tävling skall för varje idrott gällande tävlingsregler noggrant följas. 
 
6 § Marknadsföring 
6.1 All marknadsföring, inklusive uppvisning av förbundets idrotter, skall vara 
vederhäftig, saklig och sanningsenlig. 


6.2 Alla skall vid marknadsföring av våra idrotter iakttaga god sportslig sed och 
vid kontakt med allmänhet, myndighet och massmedia främja UF:s 
anseende och goda rykte. 
 
7 § Tillsyn och efterlevnad 
7.1 Det åligger FS, UF-styrelser, distriktsstyrelser och föreningsstyrelser att 
övervaka att dessa regler följes. 







Svenska Bujinkanförbundet
- stadgar -


Antagna vid konstituerande möte 2009-03-21
Uppdaterade vid årsmöte 2021-03-24







1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund


Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.


Definitioner och konstateranden:


Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.


Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.


Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.


Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig  folkrörelse
förenad i Riksidrottsförbundet.


Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med  tolv års
ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13– 25 år. Med
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.


I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge  barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten.  Tävling är en del av
leken och ska alltid ske på barnens villkor.


I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.


I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat  vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även  om prestation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.


Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och  föreningar,
såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition  där elit- och
breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling  och livskraft. Inom
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit  som bredd, varandras roller
och verksamhetsvillkor.







Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter  för personer med
funktionsnedsättning.


Idrottens vision
Svensk idrott – världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas  och
förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i
världsklass.


Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.


Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet  innebär
att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin  verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.


Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder,  kön,
könsidentitet eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar,  får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.


Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att  följa
överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland  annat att aktivt
arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk  samt mot mobbing,
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén,  visionen
och värdegrunden.







2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska
Bujinkanförbundet
1 § Uppgift
1.1 Svenska Bujinkanförbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att organisera,


administrera, främja och stödja Bujinkan i Sverige samt främja och stödja svensk
Bujinkan internationellt.


1.2 Svenska Bujinkanförbundet är ett underförbund till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet (SB&K), som ytterst är huvudman för Förbundet.


2 § Omfattning
2.1 Förbundet är såsom underförbund anslutet till Svenska Budo & Kampsportsförbundet


(SB&K), vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för Förbundets administrativa
verksamhet.


2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt 6 kap 2 § blivit medlemmar i Förbundet.
2.3 I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och SB&K:s stadgar skall SB&K:s


stadgar gälla. I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och RF:s stadgar skall
RF:s stadgar gälla.


3 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är ordinarie förbundsstämma, extra förbundsstämma och,
när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen.


4 § Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till
och med den 31 december.


5 § Verksamhet
Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser,
fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller av förbundsstämma eller
förbundsstyrelse utsett organ.


6 § Stadgetolkning
Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det skulle upp-
komma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutas till nästa
förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.


7 § Förslag till stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får skriftligen avges och
avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap 8 §.


8 § Beslutförhet i stadgefrågor
8.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut av förbundsstämma med minst 2/3 av antalet
angivna röster. Varje sådant beslut skall godkännas av SB&K.







8.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna
röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna
med minst ett års mellanrum. Sådant beslut skall godkännas av SB&K.
8.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till SB&K.







3 kap Förbundsstämma
1 § Tidpunkt och kallelse
1.1 Förbundsstämman är Förbundets högsta beslutande organ.
1.2 Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före SB&K:s ordinarie förbundsstämma, på tid


och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av Förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s och


Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets webbplats, senast 30 dagar
före stämman.


1.4 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och
förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive
förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på Förbundets
webbplats senast 14 dagar före stämman.


2 § Extra förbundsstämma
2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra


förbundsstämma. Vid sådan stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden
behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före stämman genom
kungörelse i SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan. Föredragningslistan
utsänds till samtliga av förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda
förtroendemän och föreningar senast sju dagar före stämman.


2.2 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när Förbundets revisorer
med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av minst 1/3 av
Förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående
förbundsstämma.


3 § Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt Förbundet senast


den 31 januari 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.


3.2 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal, senast den 31 januari
verksamhetsåret redovisade, medlemmar vid utgången av året före verksamhetsåret,
dock högst 3 röster.


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


4 § Omröstning och beslut
4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske


med slutna sedlar.
4.2 Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs


genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.
4.3 För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet.







4.4 Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning får dock tas
upp till avgörande bara om de finns upptagna på föredragningslistan.


4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter
kallelse i föreskriven ordning deltar i stämmans beslut.


5 § Ärenden
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:


1. Förbundsstämmans öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman
3. Fråga om stämman är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid stämman
5. Val av sekreterare vid stämman
6. Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera protokollet,


samt val av två rösträknare
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman


(propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till


förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till Förbundet för nästkommande


verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i förbundet för en period om 2 år som påbörjas udda år.
20. Val av kassör i förbundet för en period om 2 år som påbörjas jämna år.
21. Val av tre till sju övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
22. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga


ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
23. Val av två revisorer
24. Förbundsstämmans avslutande


6 § Valbarhet
6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som är ansluten


till Förbundet. Dock får maximalt en person, om styrelsens totala antal ledamöter uppgår
till minst tre, eller två personer om styrelsens totala antal ledamöter uppgår till minst
fem, väljas som ledamot även om denna ej är medlem i förening som är ansluten till
Förbundet. Vad nyss sagts, skall förbehållas exempelvis sakkunniga inom idrottens
område, eller annat som är till nytta för Förbundets organisation och utveckling.


6.2 Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.







6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller i kommitté inom Förbundet eller SB&K är inte
valbar som revisor. Vad som anges i detta stycke gäller dock inte sådan person som har
uppdrag som revisor i kommitté eller i SB&K.


7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit
till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i Förbundet.







4 kap Förbundsstyrelsen
1 § Förbundsstyrelsens roll
Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets högsta
beslutande organ.


2 § Arbetsår
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie
förbundsstämmor.


3 § Förbundsstyrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och förbundskassör, Därutöver konstituerar
sig förbundsstyrelsen inom sig själv. Dock skall minst en ledamot utses till vice
förbundsordförande. Övriga poster utses av förbundsstyrelsen efter behov.


4 § Adjungerade ledamöter
Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person. Adjungerad ledamot
saknar rösträtt i förbundsstyrelsen.


5 § Kommittéer
Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.


6 § Arbetsfördelning
Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer.


7 § Kallelse
Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall
skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före respektive sammanträde.


8 § Beslutsmässighet
8.1 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
8.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
8.3 Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot.
8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig


omröstning eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende skall rapporteras vid närmast
följande sammanträde med förbundsstyrelsen.


8.5 Om förbundsstyrelsen inte är beslutsför på grund av för lite antal behöriga ledamöter, på
grund av jäv, eller av annat skäl som må uppkomma och medför beslutsoförhet, och
detta inte endast är tillfälligt, skall detta anmälas till SB&K. SB&K äger då rätt att utse
tillfällig förvaltare att föra Förbundets talan och avgöra beslut intill ny förbundsstämma
kunnat tillkallas och ny förbundsstyrelse utsetts.


9 § Uppgifter
Förbundsstyrelsen skall:







1. Verkställa förbundsstämmans beslut
2. Utgöra ett sammanhållande organ inom svensk Bujinkan
3. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet
4. Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga förberedelser


för stämman
5. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga förberedelser för


förbundsstämman i samråd med SB&K
6. Till SB&K:s förbundsstyrelse, minst sex veckor före ordinarie förbundsstämma,


överlämna alla för revision nödvändiga handlingar
7. I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års verksamhet samt


förvaltningsberättelse
8. I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan och budget


för kommande verksamhetsår
9. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner
10. Föreslå förbundsavgift
11. Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget
12. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets


förfogande
13. Föra protokoll och erforderliga register, arkivera förbundshandlingar samt sköta


löpande ärenden i övrigt
14. Följa Bujinkans utveckling och till förbundsstämman lämna in förslag och synpunkter


när detta behövs
15. Handha för förbundsverksamheten erforderliga internationella kontakter







5 kap Förbundets revision
1 § Revisor
Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av förbundsstämman
fastställda revisorerna.


2 § Uppgifter
Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter verkställd revision till
förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från förbundsstyrelsen för
revision mottagna handlingarna.


3 § SB&K:s granskning
3.1 SB&K får om skäl så är påkallat, granska Förbundets verksamhet, räkenskaper samt


medelshantering och beslut, under såväl pågående som avslutat verksamhetsår.
3.2 Förbundet skall på begäran av SB&K utan dröjsmål tillhandahålla erforderliga uppgifter


för granskningen.







6 kap Föreningar
1 § Stadgar
För stadgar gäller 6 kap 1 § i SB&K:s stadgar.


2 § Inval
För inval gäller 6 kap 2 § i SB&K:s stadgar.


3 § Prövotid
För stadgar gäller 6 kap 3 § i SB&K:s stadgar.


4 § Utträde och uteslutning
För utträde och uteslutning gäller 6 kap 4 § i SB&K:s stadgar.


5 § Åtaganden
För åtaganden gäller 6 kap 5 § i SB&K:s stadgar.


6 § Behörighet
6.1 För behörighet gäller 6 kap 6 § i SB&K:s stadgar.
6.2 Förening måste ha en shidoshi anknuten till eller som på annat sätt ansvarar för


träningen i föreningen.







7 kap Representations- och
övergångsbestämmelser
1 § Medlemskap i flera föreningar
För medlemskap i flera föreningar gäller 9 kap 1 § i SB&K:s stadgar.







8 kap Bestraffningsärenden
1 § Juridiska nämnden
För juridiska nämnden gäller 11 kap 1 § i SB&K:s stadgar.


2 § Överträdelser
För överträdelser gäller 11 kap 2 § i SB&K:s stadgar.


3 § Överklagan
För överklagan gäller 11 kap 3 § i SB&K:s stadgar.


4 § Böter
För böter gäller 11 kap 4 § i SB&K:s stadgar.


5 § RF:s stadgar
För stadgar gäller 11 kap 5 § i SB&K:s stadgar.


6 § Tvist
För tvist gäller 11 kap 6 § i SB&K:s stadgar.







9 kap Etiska normer
1 § Syfte
För syfte gäller 10 kap 1 § i SB&K:s stadgar.


2 § Tillämpningsområden
För tillämpningsområden gäller 10 kap 2 § i SB&K:s stadgar.


3 § Ansvar
För ansvar gäller 10 kap 3 § i SB&K:s stadgar.


4 § Instruktion
För instruktion gäller 10 kap 4 § i SB&K:s stadgar.


5 § Marknadsföring
För marknadsföring gäller 10 kap 6 § i SB&K:s stadgar.


6 § Tillsyn och efterlevnad
För tillsyn och efterlevnad gäller 10 kap 7 § i SB&K:s stadgar.







Tillgångar vid årets början 169295
Medlemsavgifter, baserat på avgifter från 2019 60000
Sparade medel till UF enl. årsmöte
Sverigeläger 2022 5000
Fotograf Sverigelägret 5000
IT 2670
Kampsporstsgalan
Avsättning till lägerfond 15000
Dai-Shihan-träff 1 40000
Styrelsemöte "1" efter årsmöte 10000
Marknadsföring 2022 15000


60000 92670
Beräknat resultat 2022 -32670
Tillgångar vid årets slut 136625
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Informationsklass: Publik 


Valberedningens förslag till styrelse i Svenska Bujinkanförbundet 2022  


Bujinkan står inför utmaningen att den naturligt sammanhållande länken, vår stormästare Hatsumi 


Masaaki, har dragit sig tillbaka från träningen och det ställer extra stort ansvar på styrelsen i 


förbundet att fokusera arbetet på att stötta klubbarna och dess ledare att hålla ihop gemensamma 


intressen och gemensam kommunikation för det gemensamma varumärket Bujinkan i Sverige. 


Valberedningen har bland annat tagit hänsyn till kompetens, geografisk spridning, jämn 


könsfördelning och förmågan att sätta laget före jaget i nomineringen. Tyvärr har det inte funnits 


intresse från någon kvinnlig styrelseledamot men det är valberedningens ambition att jobbar vidare 


för en jämn könsfördelning i styrelsen. 


Valberedningen föreslår följande kandidater till Svenska Bujinkanförbundets styrelse 2022 i 


övertygelsen att de tillsammans är en bra sammansättning. 


Ordförande: Stefan Rehnström Valberedningen föreslår sittande ordförande Stefan Rehnström från 


Föreningen Bujinkan Nynäshamn (Stockholm) för omval. 


Vice Ordförande: Christian Appelt Valberedningen föreslår Chrsitian Appelt från Bujinkan Seishin 


Dojo (Göteborg) som ledamot och kandidat till Vice Ordförande. 


Kassör: Robin Norrman Valberedningen föreslår sittande kassör Robin Norrman från Malmö 


Budoklubb (Malmö) för omval. 


Ledamot: Ken Banh Valberedningen föreslår Ken Banh från Föreningen Bujinkan Dojo Norrköping 


(Norrköping) för omval. 


Ledamot: Urban Grundström Valberedningen föreslår sittande sekreterare Urban Grundström från 


Klubb Bujinkan Tetsu Dojo (Stockholm) för omval. 


Suppleant: Erik Ödlund Valberedningen föreslår Erik Ödlund från Bujinkan Dojo Sundsvall (Sundsvall) 


till rollen som suppleant. 


 


Valberedningen förutsätter att styrelsen har förmåga att konstituera sig själv vid behov. 


 


Med vänlig hälsning valberedningens 


Ordförande Rikard Sundelius, Bujinkan Bushin dojo (Stockholm) 


Ledamot Peter Carlsson, Malmö Budoklubb (Malmö)  



Mona Lundkvist

Bilaga 7










 
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T10:07:09.794Z
    SkSRzgVSq
    
     SkSRzgVSq
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/HkgA9ZeEr5
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/HkgA9ZeEr5/notifications/SkSRzgVSq
     Dokument att signera
     helgaune@gmail.com
     2022-04-25T10:07:09.633Z
     59133782-ab57-40d3-ade3-217051c17412
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-25T10:14:56.896Z
    HkgA9ZeEr5
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      84.217.110.178
    
     HkgA9ZeEr5
     2022-04-25T10:14:56.881Z
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/HkgA9ZeEr5
     /envelopes/BkxeYZxVHq
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/HkgA9ZeEr5
     Helga
     Une
     84.217.110.178
   
  
   
    signature.created
    2022-04-25T10:15:38.971Z
    rkg-YbxEB9.78125334-51d9-4ded-b752-2ea5a9945fdb
    
     rkg-YbxEB9.78125334-51d9-4ded-b752-2ea5a9945fdb
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9/signatures/rkg-YbxEB9.78125334-51d9-4ded-b752-2ea5a9945fdb
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9
     
      /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/HkgA9ZeEr5
      Helga
      Une
      1971/07/10
      197107108040
    
     signed
     bankid-se
     Helga
     Une
     1971/07/10
     84.217.110.178
     
      rkg-YbxEB9
      92f08e51-833c-46f7-aad2-2054480734fb
      true
      2022-04-25T10:15:38.341Z
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       /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/HkgA9ZeEr5
       Helga
       Une
       helgaune@gmail.com
       197107108040
       1971/07/10
       84.217.110.178
     
    
     197107108040
     2022-04-25T10:15:38.341Z
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/HkgA9ZeEr5
     Helga
     Une
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T10:15:53.251Z
    SyxyHx4H5
    
     SyxyHx4H5
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryojWlErc
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryojWlErc/notifications/SyxyHx4H5
     Dokument att signera
     mburman@kth.se
     2022-04-25T10:15:53.066Z
     d02de149-fdfc-46f4-b725-84bd62fa7a89
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-25T11:57:39.579Z
    ryojWlErc
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
      130.229.158.183
    
     ryojWlErc
     2022-04-25T11:57:39.538Z
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryojWlErc
     /envelopes/BkxeYZxVHq
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryojWlErc
     Magnus
     Burman
     130.229.158.183
   
  
   
    signature.created
    2022-04-25T11:58:24.991Z
    rkg-YbxEB9.72d803a5-ea29-4da9-af6c-11363941690f
    
     rkg-YbxEB9.72d803a5-ea29-4da9-af6c-11363941690f
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9/signatures/rkg-YbxEB9.72d803a5-ea29-4da9-af6c-11363941690f
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9
     
      /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryojWlErc
      Magnus Emanuel
      Burman
      1966/09/23
      196609231334
    
     signed
     bankid-se
     Magnus Emanuel
     Burman
     1966/09/23
     90.129.202.162
     
      rkg-YbxEB9
      5c9adec7-bee3-461b-9f24-a9a7fadceb25
      true
      2022-04-25T11:58:24.377Z
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       /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryojWlErc
       Magnus Emanuel
       Burman
       mburman@kth.se
       196609231334
       1966/09/23
       90.129.202.162
     
    
     196609231334
     2022-04-25T11:58:24.377Z
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryojWlErc
     Magnus Emanuel
     Burman
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:58:27.575Z
    S1s1T-VS5
    
     S1s1T-VS5
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryvaZeEH9
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryvaZeEH9/notifications/S1s1T-VS5
     Dokument att signera
     alex0189@outlook.com
     2022-04-25T11:58:27.399Z
     cab5aa2f-d970-446e-adda-d2da10283149
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-25T12:26:25.626Z
    ryvaZeEH9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      90.129.208.165
    
     ryvaZeEH9
     2022-04-25T12:26:25.614Z
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryvaZeEH9
     /envelopes/BkxeYZxVHq
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryvaZeEH9
     Alexander
     Lejder
     90.129.208.165
   
  
   
    signature.created
    2022-04-25T12:27:16.702Z
    rkg-YbxEB9.513efaba-8dfa-4d91-a8bf-23540e9a1041
    
     rkg-YbxEB9.513efaba-8dfa-4d91-a8bf-23540e9a1041
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9/signatures/rkg-YbxEB9.513efaba-8dfa-4d91-a8bf-23540e9a1041
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9
     
      /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryvaZeEH9
      Alexander Lennart
      Lejder
      1989/12/30
      198912300194
    
     signed
     bankid-se
     Alexander Lennart
     Lejder
     1989/12/30
     90.129.208.165
     
      rkg-YbxEB9
      a64e08fa-0191-496d-84ef-9796885401e7
      true
      2022-04-25T12:27:16.088Z
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       /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryvaZeEH9
       Alexander Lennart
       Lejder
       alex0189@outlook.com
       198912300194
       1989/12/30
       90.129.208.165
     
    
     198912300194
     2022-04-25T12:27:16.088Z
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/ryvaZeEH9
     Alexander Lennart
     Lejder
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T12:27:21.725Z
    SJW3XGESc
    
     SJW3XGESc
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/rkaAZlNrc
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/rkaAZlNrc/notifications/SJW3XGESc
     Dokument att signera
     rikard.sundelius@bushin.se
     2022-04-25T12:27:21.566Z
     cb79a525-32ca-445a-84de-d828c0d2ea44
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-25T17:22:34.335Z
    rkaAZlNrc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      90.129.221.113
    
     rkaAZlNrc
     2022-04-25T17:22:34.319Z
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/rkaAZlNrc
     /envelopes/BkxeYZxVHq
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/rkaAZlNrc
     Rikard
     Sundelius
     90.129.221.113
   
  
   
    signature.created
    2022-04-25T17:23:32.506Z
    rkg-YbxEB9.da840ca8-19ef-455a-aaed-175225b69757
    
     rkg-YbxEB9.da840ca8-19ef-455a-aaed-175225b69757
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9/signatures/rkg-YbxEB9.da840ca8-19ef-455a-aaed-175225b69757
     /envelopes/BkxeYZxVHq/documents/rkg-YbxEB9
     
      /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/rkaAZlNrc
      Carl Rikard
      Sundelius
      1972/02/02
      197202020595
    
     signed
     bankid-se
     Carl Rikard
     Sundelius
     1972/02/02
     90.129.221.113
     
      rkg-YbxEB9
      2ac0a71e-a65c-4a6d-83e6-b25b32540849
      true
      2022-04-25T17:23:31.912Z
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       Sundelius
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       90.129.221.113
     
    
     197202020595
     2022-04-25T17:23:31.912Z
   
    
     /envelopes/BkxeYZxVHq/recipients/rkaAZlNrc
     Carl Rikard
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  90.129.202.162
  Magnus Emanuel
  Burman
  1966-09-23
  Magnus Emanuel Burman
  196609231334
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