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Kapitel 1 
Bushido Karate Karlskronas syfte  
 
1 §: 1 Föreningen har som syfte att erbjuda varje individ en möjlighet att träna och utvecklas 
i traditionell shotokan karate. 
BKK:s syfte är vidare att sprida och förstärka kunskaperna kring utövandet av shotokan 
karate samt tai chi och qi gong. BKK förväntar sig således av sina medlemmar att de 
upprätthåller en hög grad av budoetikett samt bidrar som en positiv del av idrottsrörelsen. 
 
1 §: 2 BKK och dess medlemmar skall alltid sträva efter att vara en förebild vad gäller 
budoetik/moral. 
BKK är en helt opolitisk och demokratisk förening som skall se till att varje enskild individ kan 
utvecklas på bästa möjliga sätt. 
 
1 §: 3 BKK har som policy att på egen grund eller med gemensamma medel med andra 
föreningar, kommunen etc. bidra till att försöka stoppa drog och alkoholmissbruk. 
 
1 §: 4 Oavsett kön eller etnisk bakgrund skall alla människor kunna söka medlemskap och 
känna att jämställdhet råder i föreningen. 
 
Kapitel 2 
Bushido Karate Karlskronas beslutsprocess 
 
2 §. BKK:s styrelse väljs vid årsmötet som hålls varje år innan februari månads utgång. Alla 
poster i styrelsen väljs på 2 år. 
 
2 §: 1 Ordförande väljs på årsmötet, väljs udda år. 
 
2 §: 2 Kassör väljs på årsmötet, väljs jämnt år. 
 
2 §: 3 Sekreterare väljs på årsmötet, väljs udda år. 
 
2 §: 4 3 st ledamöter, 1 st väljs udda år, 2 st väljs jämnt år. 
 
2 §: 5 2 st suppleanter, 1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år. 
 
2 §: 6 2 st revisorer, 1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år. 
 
2 §: 7 Endast deltagare på årsmötet är beslutsmässiga.  
 
2 §: 8 Styrelsens beslutsprocess: Styrelsen är beslutsmässig vid jämnt antal röster. Vid jämnt 
antal röster har ordförande två röster. 
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2 §: 9 Både aktiva och passiva medlemmar i BKK kan väljas in i styrelsen. 
 
2 §: 10 Då ordförande ej är närvarande är kassör alternativt sekreterare vice ordförande. 
Vem av dessa som är vice ordförande beslutas av styrelsen. 
 
Kapitel 3 
Ekonomiska Förpliktelser  
 
3 § Medlemskap i BKK är ej avgiftsfritt.  
 
3 §: 1 En träningsavgift/terminsavgift fastställs utav sittande styrelse sista styrelsemötet i 
december månad inför årsmötet. Avgiften skall betalas in i januari månad för vårterminen 
samt september månad för höstterminen.  
 
3 §: 2 Passiv medlem betalar en medlemsavgift som fastställs utav sittande styrelse sista 
styrelsemötet i december månad inför årsmötet. 
 
3 §: 3 Huvudinstruktören samt assisterande klubbinstruktörer har vissa förmåner. Vilka som 
utses till assisterande klubbinstruktörer beslutas av huvudinstruktören inför varje termin. 
Instruktörsförmåner beslutas av styrelsen inför varje termin. 
 
Kapitel 4 
Graderingar inom BKK 
 
4 § Graderingar i föreningen sköts av huvudinstruktören eller av annan person utsedd av 
huvudinstruktören med lägst grad 2:a dan. 
 
Kapitel 5 
Uteslutning ur Bushido Karate Karlskrona 
 
5 §: 1 En medlem kan uteslutas ur föreningen som bryter mot organisationens, föreningens, 
riksidrottsförbundets eller svenska karateförbundets stadgar. Medlemmen skall då ha skadat 
föreningen eller andra medlemmars medlemskap på ett sätt som kan få negativa 
konsekvenser.  Styrelsen måste dock vara enig och en skriftlig varning skall i första hand 
användas. Efter två skriftliga varningar skall medlemmen uteslutas utan någon fördröjning. 
 
Överklagande om uteslutning  
 
5 §: 2 Överklagande om uteslutning skall ske skriftligen med underskrift senast 3 veckor efter 
erinran om uteslutning. Överklagan skall skickas per post till gällande klubbadress. 
 
Kapitel 6 
Sponsring  
 
6 §: 1 Annan förening eller företag är välkommen att sponsra Bushido Karate Karlskrona.  
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Ett särskilt sponsoravtal skrivs då mellan förening/företag och Bushido Karate Karlskrona. 
Avtalen skall vara givande för båda parter. Eftersom varje avtal är specifikt för varje 
förening/företag upprättas de efter hand som efterfrågan ställs. 
 
6 §: 2 Sponsorer får ej eller har ej möjlighet att påverka föreningens stadgar. 
 
OBS! Sponsorpengar betalas ej tillbaka av Bushido Karate Karlskrona 
 
Kapitel 7 
Ändringar i stadgarna 
 
7 § Ändringar i stadgarna får endast göras på årsmötet 
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