Kallelse till årsmöte för Svenska HEMA-förbundet 170318
Plats: Gamlishallen, Gamla Uppsala, Uppsala
Datum: 170318
Tid: 18.00
Utdrag ur förbundets stadgar angående rösträtt:
“3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december
året
före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman fastställda avgifter samt till Förbundet
insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter.
3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha erlagt föreskrivna avgifter senast 14dagar
före förbundsstämman.
3.3 Varje röstberättigad HEMA-förening eller HEMA-sektion inom förening har en röst för varje
påbörjat 20-tal upp till och med 100 medlemmar därefter en röst för varje påbörjat 50-tal.
Medlemsantalet skall räknas från den 31 december året före verksamhetsåret.
3.4 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till
Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Förbundsstyrelseledamot eller
personer anställda av Förbundet får inte vara ombud.”
Kom ihåg att ordna fullmakter till dem som ska representera er förening.

Dagordning
1. Mötets öppnande,
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,
3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst,
4. Val av ordförande vid mötet,
5. Val av sekreterare vid mötet,
6. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val
av två rösträknare,
7. Godkännande av dagordningen,
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 4 kap 8 §, inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen,
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår,
15. Fastställande av årsavgift till Förbundet för nästkommande verksamhetsår,
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 två(2) till fyra(4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
a. Ledamot
b. Ledamot
c. Ledamot
d. Ledamot
23. Val av en revisor.
24. Val av en till två revisorssuppleanter
25. Val av ordförande i valberedningen samt en till två övriga ledamöter.
26. Mötets avslutande.

Proposition Nr 1: Ändring av stadgar för Svenska
HEMA-förbundet, 8 kap.
Proposition: Förbundets stadgar kring tävling bör tydligare återspegla Svenska budo &
kampsportsförbundets stadgar, vars stadgar gäller alla föreningar knutna till Svenska budo &
kampsportsförbundet.
Nuvarande formulering:
8 kap Tävlingar
1§ Nationella och internationella tävlingar
Förbundet skall verka för nationella och internationella tävlingar inom HEMA.
2 § Medlemskap i flera föreningar
Medlem ska inte tävla för mer än en förening i samma gren eller tävling.
Förslag:
Ändring av hela 8 kap Tävlingar till:
8 kap Tävlingar
1 § Deltagande i mästerskapstävlingar
1.1 För tävling om RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar, 12 kap och
övriga fastställda tävlingsbestämmelser. All tävlingsverksamhet ska administreras av
Förbundets anslutna UF.
1.2 Utländsk medborgare, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett
år, äger rätt att deltaga i SM- och DM-tävlingar.
2 § Deltagande i Distriktsmästerskap
2.1 Under ett och samma kalenderår får föreningsmedlem deltaga i
distriktsmästerskapstävling i samma idrott endast i det distrikt där
föreningens hemort är belägen.
2.2 Under ett och samma kalenderår får föreningsmedlem deltaga i
distriktsmästerskapstävling i samma idrott endast inom ett distrikt.
3 § Deltagande i internationella tävlingar
3.1 Bara den som uttagits till landslag av UF-styrelse får representera Sverige i
internationella tävlingar. Den som inte är landslagsuttagen får inte bära sådan utrustning eller
uppträda på ett sådant sätt att arrangör, medtävlande eller publik ges intrycket att denna
representerar Sverige.

4 § Medlemskap i flera föreningar
4.1 Medlem ska inte tävla för mer än en förening i samma idrott.

Förslaget är samma stadgar som gäller i Svenska budo & kampsportsförbundet, med
undantaget att 4 § ovan i deras stadgar är enda punkten i 9 kap Representationsbestämmelser.

