Proposition för stadgeändring till årsmötet 2017
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om stadgeändring i följande punkter
Punkt 1.7
Nuvarande lydelse
Verksamheten går ut på att lära ut judo och de stilar som finns inom föreningen. Föreningen skall
också uppmuntra och stödja medlemmarna så att de kan gradera i en takt som är anpassad efter
deras egna förutsättningar
Förslag till ny lydelse
Verksamheten går ut på att lära ut judo. Föreningen skall också uppmuntra och stödja medlemmarna
så att de kan gradera i en takt som är anpassad efter deras egna förutsättningar
Styrelsens förklaring
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om att endast bedriva judoverksamhet i föreningen Varbergs
Judoklubb och att föreningen endast är ansluten till Svenska Judoförbundet.

Punkt 2.1
Nuvarande lydelse
VJK är medlem i Svenska Judoförbundet (SJF) och är därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund
(RF). VJK tillhör dessutom det Hallands Judoförbund (HJF). Genom medlemskapet i SJF ingår vi även i
den Europeiska Judo Unionen (EJU) samt Internationella Judo Federationen (IJF).
Förslag till ny lydelse
VJK är medlem i Svenska Judoförbundet (SJF) och är därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.
Genom medlemskapet i SJF ingår vi även i den Europeiska Judo Unionen samt Internationella Judo
Federationen.
Styrelsens förklaring
Under verksamhetsåret kommer troligtvis Hallands Judoförbund att upplösas och VJK kommer att
troligtvis övergå till Göteborgs Judoförbund. Eftersom det är Svenska Judoförbundet som beslutar
om distriktsindelningen anser styrelsen att detta inte behöver stå i föreningens stadgar.

Punkt 10.2
Nuvarande lydelse
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften under ett år anses ha begärt sitt utträde ur Varbergs
Judoklubb.
Förslag till ny lydelse
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften innan 31 december det året då medlemskapet antogs,
anses ha begärt sitt utträde ur Varbergs Judoklubb.
Styrelsens förklaring
Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Genom ett medlemskap
förbinder sig medlemmen under denna tidsperiod.

Punkt 16.1
Nuvarande lydelse
Medlem som har betalat medlemsavgift under föregående verksamhetsår och under mötesåret fyller
lägst 14 år har rösträtt på årsmötet.
Förslag till ny lydelse
Medlem som har betalat medlemsavgift under föregående verksamhetsår och under mötesåret fyller
13 år har rösträtt på årsmötet.
Styrelsens förklaring
Föreningen har ett stort barn- och ungdomsarbete. Utifrån FN:s barnkonventionens punkter vill VJK
verka för att barnen tas på allvar och införlivas i föreningslivets demokrati och beslut:
12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt
ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
15: Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.

Punkt 20.1
Nuvarande lydelse
* punkt 21. Beslut om val till ombud till SJF årsmöte.
Förslag att punkten stryks.
Styrelsens förklaring
Styrelsen anser att punkten kan behandlas på ett kommande styrelsemöte och inte är en fråga för
årsmötet.

