
Styrelsens förslag till årsmötet 2021 

 

Ändring av föreningens formella namn 

Sandby Judoklubb grundades 2010 med syftet att bedriva judoverksamhet. Under åren som gått har 

verksamheten breddats, först genom övertagande av gymmet som tidigare drevs av föreningen 

Lyftet och de senaste fem åren också breddad verksamheten inom fitness och även med fler 

kampsporter.  

Från ca 2016 har föreningen kallat sig själv Sandby Ideella Träningscenter för att tydligt visa på den 

breddade verksamheten. Efter beslut på årsmöte 2020 bytte föreningen formellt namn till Sandby 

Ideella Träningscenter. Dock har respons inkommit från Gymnastikförbundet att namnet tydligare 

bör signalera att det är en förening.  

Styrelsen föreslår därför att föreningen formellt byter namn till Föreningen Sandby Ideella 

Träningscenter. Föreningens ”tilltalsnamn” kan fortsatt vara Sandby Ideella Träningscenter, men på 

detta sätt skulle det tydligt framgå att organisationsnumret är kopplat till en förening.  

Styrelsen föreslår att: föreningens formella namn ändras till Föreningen Sandby Ideella 

Träningscenter. Styrelsen föreslår också att stadgarna revideras till det nya namnet och att styrelsen 

får i uppgift att implementera namnbytet.  

Ändring i stadgar med anledning av byte av formellt namn 

Med hänsyn till föreningens bredare verksamhet föreslår styrelsen att Svenska Judoförbundets 

särställning i stadgarna tas bort.  

Styrelsen föreslår att 3 § ändras till följande:  

3 § Tillhörighet m.m. 
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Judo Förbundet, samt det eller 
de specialidrottsförbund som den aktuella verksamheten kräver, och är därigenom ansluten till 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
 
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort 
är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SFdistrikt där 
föreningens hemort är belägen. 
 
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är 
föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ 
begärda uppgifter. 

 
Ändring i stadgar så att motioner till årsmötet inte behöver vara inne innan kallelsen gått 
ut. 
 
I 15 § står ”Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas 
medlemmarna, eller kungöras i ortspressen.” men i 16 § slås fast att förslag från medlemmar ska vara 
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Det är orimligt att förslag/motioner ska vara 
styrelsen tillhanda innan kallelse gått ut.  

 



Styrelsen föreslår att stadgarnas ändras så att förslag/motioner behöver vara styrelsen tillhanda 

senast två veckor innan årsmötet.  

 
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet  
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall 
vara styrelsen tillhanda senast fyra två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge 
skriftligt yttrande över förslaget. 


