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STADGAR
SVENSKA TAEKWONDO SAMFUNDET
Bildades den 29/7 2010. En ansökan om medlemskap till Sveriges Riksidrottsförbund ska överlämnas före
årets slut.

Kap. 1 Allmänna bestämmelser
1. Uppgift
• Svenska Taekwondo Samfundet, har till uppgift att administrera och befrämja
sporten Taekwondo i hela Sverige.
• Svenska Taekwondo Samfundet, har till uppgift att eliminera individer/klubbar
som bedriver samhällsfarlig aktivitet under täckmantel av Taekwondo.
2. Omfattning
• Samfundet ska anslutas till RF, vars stadgar utgör grunden för Svenska Taekwondo
Samfundets verksamhet.
• Samfundet består av de föreningar/klubbar som upptas som medlemmar av
Samfundet.
3. Beslutande organ
• Samfundets högsta beslutande organ är Samfundsmötet.
4. Verksamhet
• Samfundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser,
fastställda av Samfundet genom framröstning.
5. Verksamhets/Räkenskapsår
• Samfundets verksamhets/räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december
påföljande år.
6. Stadgetolkningar
• Samfundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan om
stadgarnas riktiga tolkning eller om fall som skulle förekomma, vilka ej varit
förutsedda i stadgarna, hänskjutes frågan till disciplinnämnden som får ta fram
förslag som kan antas vid Samfundsmöten.

Kap. 2 Samfundsmöte
2.1
•
•

•

Tidpunkt för kallelse
Samfundsmötet är Samfundets högsta beslutande organ. Ordinarie Samfundsmöte
hålls en gång om året vid mitten av februari.
Kallelse till Samfundsmötet utfärdas av ordföranden. Kallelse skall innehålla
förfrågan om kandidater för poster som ordförande (vartannat år), landslagstränare
och kassör (varje år), samt uppgift om inkomna motioner.
Förslag av kandidater och motioner behandlas av samtliga närvarande (med rösträtt)
på Samfund mötet.
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2.2
•
•
•
2.3
•
•
•
•
•
•
2.4
•
•
•
2.5

Extra Samfundsmöte
Styrelsen kan, sammankalla extra Samfundsmöte.
Vid sådant möte får endast det särskilda ärende behandlas för avgörande. Kallelse
sker senast 30 dagar före mötet genom Samfundets ordförande.
Information om ärendet översändes till berörda parter senast 30 dagar före mötet.
Rösträtt
Rösträtt till anslutna föreningar/klubbar ges vid Samfundsmöte, om
föreningar/klubbar ha uppfyllt sina åligganden.
För nyinvalda föreningar/klubbar gäller dock att de ska ha betalt föreskrivna avgifter
innan årsmöte.
Varje röstberättigad förening/klubb har en röst oavsett medlemsantal.
Förening/klubb ska representeras av befullmäktigat ombud.
Ombud skall vara medlem i en till Samfundet ansluten förening/klubb. Ombud får
ha högst 1 fullmakt.
Ordinarie Samfundsstyrelseledamot får ej vara ombud.
Omröstning/beslut
Omröstning skall ske förseglat i öppen församling. Alla frågor utom stadgeändring
eller Samfundets upplösande avgörs genom enkel majoritet.
Vid lika röstetal skall omröstning ske mellan de med det högsta lika röstetal.
Samfundsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud som deltar i
mötets beslut.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om huruvida mötet är behörigt
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av 1 justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll samt val av 2
rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för Samfundsstyrelsens förvaltning under senaste förflutna
räkenskapsår
12. Val av ordförande för Samfundet på 2 år.
13. Val av landslagstränare (den som upptar andra platsen i landslags omröstningen blir
automatisk vice landslagstränare).
14. Val av kassör
15. Val av 2 ledamöter.
16. Förslag om utomstående revisionsfirma som ska godtas av medlemmar.
17. Motioner som stadgeenligt inkommit till Samfundsstyrelsen
18. Behandling av ärenden, som av Samfundsstyrelsen hänskjuts till Samfundsmötet
19. Fastställande av revisionskommitté
20. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår
21. Fastställande av eventuella extra avgifter
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22. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
23. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
24. Mötets avslutande
2.6

Valbarhet
Valbar i Samfundsstyrelse, eller till post inom Samfundets kommitté eller liknande
kan utgöras av person som är ansluten till Samfundet och har fullgjort sina
skyldigheter gentemot Samfundet.
Tjänsteman inom Samfundet får ej väljas till ordinarie ledamot i Samfundsstyrelsen
eller i styrelse, hos vilken han/hon verkar.
Tjänsteman inom Samfundet får ej väljas till revisor inom Samfundet.

•

•
•

Kap. 3 Samfundsstyrelsen
3.1

Disciplinnämnd

Denna sport är grundad på respekten till gemenskapen och ödmjukheten till Föränderligheten:
Disciplinnämnden är en kommitté inom en organisation eller myndighet, vars syfte är att bedöma
och ingripa mot regelbrott.
Disciplinnämnden är den högsta beslutsfattande kommittén i samfundet. Dess ledamöter kan
varken väljas om eller väljas bort. Dock har de ingen som helst inverkan i processen utav val av
ordförande, kassör, landslagstränare eller val av olika kommittéer, inte heller hur ordförande
leder kansliet i 2 år.
i.





Disciplinnämndens första generation

Seyed Isa Musavi (Hedersmedlem)
Jakob Carl Mathias Douglas (disciplinär)
Thomas Gustafsson (disciplinär)
Anders Wahlström (disciplinär)
•

Första disciplinär sitter i 12år, efter det blir de första disciplinära
hedersmedlemmar på livstid.

•

Som hedersmedlem medverkar man i disciplinärenden som rådgivare och har sista
ordet.

•

Disciplinnämnden måste bjuda in minst en av hedersmedlemmarna vid sittning.

•

När en hedersmedlem inte längre orkar eller kan/vill (av ålder, sjukdom, frånfälle,
osv.) skall ny hedersmedlem utses (bland de aktiva medlemmar) av den avgående
eller de hedersmedlemmar som sitter i disciplinnämnd.

•

När första generationens 12år gått ut, skall ny disciplinnämnd utses klokt av
Samfundets medlemmar, på samma sätt som man UTSER ordföranden.
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ii.

Disciplinnämndens andra generation

 Det skall vara 4 disciplinäre som sitter i fyra år.
 Samma person får inte ställa upp två perioder i rad men får vara tillgänglig för denna
kommitté under fyra år efter avslutad period (upprepande gånger men aldrig två perioder i
rad).
iii.

Disciplinnämndens uppgift

Skydda Samfundet från oönskade individer, klubbar samt oönskat/osportslig beteende.
 Vid tillfälle enligt nedan nämnda punkter är upp till disciplinnämnden att anta den
åtgärd som är lämplig för situationen.
•
•
•

Dispyt mellan 2 utövare, klubb, eller mot personer i Samfundet eller i olika kommittéer.
Otillbörligt uppförande av coach, klubbansvarig eller tränare.
Klubb/person som begår regelbrott enligt våra stadgar skall inställas hos disciplinnämnd
för utvärdering.
 Nedan nämnda punkter innebär automatisk livstids uteslutning ur Samfundet och
medför polisanmälning:

•
•
•

•

•
•

Som individ
Handgemäng; denna företeelse polisanmäls av disciplin kommitté. Denna kommitté ska
se till att inblandade person/personer får sina rättsliga påföljder enligt statens föreskrifter.
Upprepat aggressivt uppförande (1-3 tillsägelser); under match (som tävlande eller
support) eller i tävlingsområde, polisanmäls.
Droger; den som använder/tillhandahåller droger oavsett dess former eller mängd, i och
utanför Taekwondo sammanhang, uteslutes och polisanmäls. Kan medlem uppvisa
läkarintyg skall denne ej stängas av om denne inte olagligen säljer sin medicin.
Individer; som bevisligen motarbetar Samfundet, eller deras aktiviteter utanför TKD
missgynnar denna församling, ska uteslutas.
Som klubb
Grupphandgemäng under pågående tävling; både som tävlingsdeltagare/support.
Inblandade klubbar uteslutes och ordförande, coach, klubbansvarige polisanmäls.
Droger; om missbruk av droger uppdagas, även som rykte, uteslutes klubben och
styrelsemedlemmar, tills motsatsen bevisas av de klubbansvariga. Polisen varskos om
misstankarna (rykten).

3.2
Val av ordförande
1. Ordförande väljs för en period av 2 år.
2. Ordförande kan bli omvald för ytterligare 2 år.
3. Samma person får inte ställa upp mer än 2 på varandra perioder. Och får därefter inte bli
omvald förrän 10 år efter sista dagen av andra sammanhängande period.
4. Ordförande väljs av klubbordförandena (dock inte sig själv) som vars röst i förseglade
brev sänds till Samfundet. Alla förseglade förslag skall vara insamlade under januari
månad varje val år. När alla förslag är insamlade bjuder Samfundet in alla medlemmar för
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att gemensamt öppna förslag och rösta om, om omröstning krävs (ifall av lika antal röster
mellan kandidater, hålls anonym omröstning på plats).
5. Ordförande får inte vara en av de personer som tjänstgjort i någon utav Samfundets
kommittéer från perioden som nyss avslutades.
6. Vid Force majeur (missbedömning) samt vid frånfälle, skall ny röstningsomgång hållas
inom rimlig tid av disciplinnämnden, så som enligt ovan.
Dessa punkter är permanenta och får inte ändras, inte ens genom enhällig omröstning.1
i.
Ordförandes arbetsområde
Ordförande är skyldig att inom en månad efter valet skriftligt meddela alla
Samfundsmedlemmar om de tilltänkta korta/långa tidsplaner, samt presentera de tilltänka
kommittémedlemmarna. Detta är ordförandens första och viktigaste uppgift. OM detta ej
efterföljs går ordförande posten automatiskt över till den person som kom tvåa i
omröstningen2.
o
o
o
o
o
o

Val av domarkommitté.
Val av tävlingskommitté.
Inval av nya klubbar/föreningar.
Upprätthålla transparens i organisationen.
Se till att Tekniska kommitténs riktlinjer efterlevs.
Förbereder för nästa val.

3.3
Revisionskommitté
Denna kommitté reviderar ordförande samt landslagstränarens arbete under det gångna året.
Alla klubbar i (i en kommitté av 3 klubbars ordförande) tur och ordning skall ansvara för denna
position 1 år i taget.
Om klubb/klubbar inte har möjlighet att tjänstgöra för denna position, får de avstå för just den
perioden. De får inte avstå från sin tur mer än 1 gång under ett och samma ordförandeskap.
3.4
Val av sekreterare
Kansli anställer en sekreterare. Arbetsuppgifter för denne är att jobba i nära kontakt med
ordförande och ansvarar för administration.
3.5
Val av kassör
Väljs av årsmöte för 1 år.
När det gäller pengar skall kassören kunna stängas av när som helst vid misstanke om
förskingring, till dess att kassörens oskuld är bevisad.
3.6
Val av revisor
Samfundet anlitar utomstående legitimerade revisorer.

1

För att undvika sabotage i uppbyggnadsprocessen, endast och enbart, första ordförande väljs för en period av 4 år
och han har rätt till att bli omvald för ytterligare 2 år. Efter detta får han vänta i 10 år efter sista dagen av andra
sammanhängande perioden.

2

Force majeur råder här; finns det en orsak som hindrar ordföranden/ landslagstränare från att utföra sitt jobb så
som dödsfall, olycka osv. kan samfundets föreningar/klubbar visa hänsyn till detta.
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3.7
Val av ledamot
Två ledamöter väljs bland klubbrepresentanter närvarande på årsmötet av medlemmar.
Som ledamot sitter man i två år. Sedan får kandidaten vänta två år innan denne kan bli omvald.
3.8

Val av landslagstränare
1. Landslagstränare väljs för en period av 1 år i taget. Det finns dock inga begränsningar för
en person att bli omvald upprepade gånger som landslagstränare.
2. Landslagstränare väljs av klubbordförandena (dock inte sig själva) som vars röst i
förseglade brev sänds till Samfundet. Alla förseglade förslag skall vara insamlade under
januari månad varje år. Under årsmötet skall alla medlemmar gemensamt öppna förslagen
och få rösta om, om omröstning krävs.
3. Vice landslagstränare blir den person som kommer 2.a i framröstningen.
4. Den person som väljs som landslagstränare ska inom en månad komma in med skriftligt
förslag på träningsuppsättning för hela året. Om detta inte efter följs går automatiskt
landslagstränarposten över till vice landslagstränare3.
5. Landslagstränaren kan på giltiga grunder avsättas av ordförande om dennes förslag på
träningsuppsättning inte är gediget samt den valda landslagstränaren inte vill följa
ordförandes rekommendationer på förbättringar. I sådant fall är ordförande skyldig att
presentera sina synpunkter skriftligt till alla Samfundsmedlemmar även förslag på
förbättringar. Därmed får ordförande utse en ny landslagstränare, i samråd med
disciplinnämnden (vanligtvis går posten till den som upptar 2:a platsen i framröstningen
på årsmötet).

3.9

Valberedning
1. I och med att ordförande, landslagstränare och kassör väljs direkt av alla medlemmar i
förseglat kuvert, finns det inget behov av valberedning.
2. Å andra sidan, väljs olika kommittéer av ordförande, då det är viktig för ordförande att
åtnjuta fullständig support och samtycke. Alla i den kretsen skall tro på ordförandens plan
samt leda arbetet vidare.
3. Att ta ansvar för revisionskommittén är en plikt för alla klubbar och medlemmar i
samfundet, som går runt i tur och ordning.
4. Revisorn är extern. Därmed är risken för ekonomisk korruption minimal.

3.10
Styrelsens sammansättning
Samfundsstyrelsen sammansätts av Samfundsordförande, kassör, sekreterare, och 1 ledamot.
3.11
Specialkommittéer
Ordföranden ska tillsätta centrala kommittéer för speciella ändamål.
i.
Val av tävlingskommitté
Tävlingskommitté skall bestå av 3 personer som utses av ordförande för 2 år. Tävlingskommittén
ansvarar för sparring och Poomsea tävlingar. Arbetsområdet är att ge tävlingslicens, samt ta emot
klagomål. En medlem av denna kommitté ska närvara i licensierade tävlingar.
Tävlingar
1. Detta Samfund undviker att följa den hektiska trend som råder inom Sveriges TKD, då
kvalitet är viktigare än kvantitet.
3

Force majeur råder här; finns det en orsak som hindrar ordföranden/ landslagstränare från att utföra sitt jobb så
som dödsfall, olycka osv. kan kansli/klubben visa hänsyn till detta.
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2. Enbart medlemmar som innehar rött bälte, motsvarande 3 Gup, samt har tränat i minst
tre år i följd får delta i sparring/Poomsea – tävlingar.
3. 3 Gup till 1 Dan räknas som nybörjare.
4. 2 - 4 Dan räknas som avancerad.
5. Varje år hålls 2 självkostnadstävlingar av vikt för antagandet av landslaget, samtidigt
ska det hållas 2 självkostnadsträningsläger.
6. Varje medlemsklubb får inte ha med mer än en deltagare per viktklass i tävlingarna.
ii.
Val av domarkommitté
Domarkommittén skall bestå av 2 kunniga personer som väljs av ordförande för 2 år.
Arbetsuppgifter är att ansvara för domarutbildning i Sparring och Poomsea, samt se till att
licenserade tävlingar får adekvata domare.
iii. Val av Tekniskkommitté
I detta Samfund går kvalitet före kvantitet.
De första 12 åren utser Disciplinnämnden Tekniska kommittén som i samråd sätter riktlinjer för
utvecklingen av sporten i Sverige. Därefter skall den Tekniska kommitténs utseende och form ha
skapats av disciplinnämnden. Detta för att utgöra en seriös och gedigen grund.
Tekniskkommitténs arbetsområde
Tekniska kommitténs uppgift är att sätta upp riktlinjer för:
• Utformning av graderingsmallar som medlemsklubbar har skyldighet att följa.
• Tävlingskommittén
• Domarkommittén
3.12
Uppgiftsfördelning
Samfundets styrelse utser vid behov ytterligare funktionärer.
3.13
Kallelse
Styrelsen bör sammanträde minst 2 gånger årligen efter kallelse, som skall tillsändas samtliga
ledamöter senast 2 veckor innan respektive möte.
3.14
Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande, kassör och en övrig ledamot samt sekreterare är
närvarande. Beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande beslutsrätt.
Ordföranden får bedöma om brådskande ärenden bör avgöras via e-post/post eller via samtal.
Ett beslut vid sådant ärende skall rapporteras till medlemmar.
3.15

Åligganden

Det åligger Samfundsstyrelsen bland annat att:
1. Verkställa Samfundsmötets beslut.
2. Utgöra ett sammanhållande organ inom kampsporten Taekwondo i Sverige.
3. Hålla sig underrättad om den verksamhet som bedrivs av sektioner och klubbar/föreningar.
4. Att befrämja tävlingsutbyten med utländska Taekwondo organisationer.
5. Ha överinseende över tävlingsverksamhet, graderingar och godkända reglementen.
6. Ansvara för och leda Samfundets arbete.
7. Avgöra frågor om inval av nya klubbar/föreningar samt agera i uteslutning av
klubbar/föreningar ur Samfundet.
Svenska Taekowndo Samfundet
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8. Ansvara för Samfundets medel, informera Samfundsmötet ekonomisk plan för
verksamhetsåret.
9. Verkställa rättvis fördelning av medel som ställts till Samfundets förfogande.
10. Bestämma tid och plats för Samfundsmötet.
11. Upprätta röstlängder för Samfundsmötet samt i övrigt förbereda mötet.
12. I god tid före årsmötet tillhandahålla verksamhets, förvaltningsberättelser/sammanträdes
protokoll samt räkenskaper med bilagda och tillhörande handlingar, tillgängliga för
revision. Handlingarna skall senast 30 dagar före årsmötet lämnas till revisionskommitté
och revisorer.
13. Föreslå Samfundsavgift.
14. Besluta om utdelning av Samfundets förtjänsttecken.
15. Meddela till RS, vilka som valts till Samfundets ombud, respektive suppleanter för dessa
till RF – stämman.
16. Lämna sådana upplysningar som erfordras för RS stadgeenliga uppgifter.
17. Föra protokoll samt sköta löpande ärenden i övrigt.
18. Föra register över medlems klubbar/föreningar samt deras symboler.
19. Ansvara för utbildning av instruktörer.
20. Utöva kontroll över Dan - bärare , gällande deras tekniska kunnande.

Kap. 4 Samfundet sektion
4.1

Sektionsmöte
1. Ordinarie sektionsmöte hålls en gång årligen före februari månads utgång. Mötet skall
avhållas före Samfundsmötet så att Samfundsstyrelsen hinner ta del av sektionsmötets
beslut.
2. Kallelse skall utsändas minst 1 månad i förväg.
3. Mötet är beslutsmässigt med det antal representanter som deltar i mötet som ombud för
klubbar/föreningar.
4. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för Samfundsmöte.

4.2

Ärenden
1. Mötets öppnande.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av ordförande för mötet.
6. Val av sekreterare för mötet.
7. Val av 1 justeringsman samt val av 1 rösträknare.
8. Föredragande av verksamhetsberättelse.
9. Föredragande av förvaltningsberättelse.
10. Revisors berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för Samfundsstyrelsen.
12. Val av ordförande i sektionsstyrelsen.
1 år
13. Val av sekreterare i sektionsstyrelsen.
1 år
14. Val av kassör i sektionsstyrelsen.
1 år
15. Val av 1 ledamot i sektionsstyrelsen.
1 år
16. Val av 1 suppleant.
1 år
17. Val av revisor.
1 år
18. Val av 1 ledamot till Samfundsstyrelsen.
1 år
19. Motioner inkomna till sektionsstyrelsen.
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20. Behandling av propositioner.
21. Beslut om årsavgift.
22. Beslut om arbetsplan.
23. Beslut om eventuella extra avgifter.
24. Beslut om eventuella styrelsearvoden.
25. Fastställande av budget.
26. Övriga anmälda ärenden.
27. Mötets avslutande.
4.3
Sektionsstyrelsens sammansättning
Sektionsstyrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och 1 ledamot. Styrelsen kan vid
behov adjungera enskild person.
4.4
Kallelse, beslutsmässighet.
Sektionsstyrelsen sammanträder efter kallelse, som utsändes minst 2 veckor före mötet.
Beslutsmässighet föreligger, då minst ordförande, sekreterare, kassör och 1 ledamot är det
tagande. Vid lika röstetal har ordförande beslutsrätt.
I övrigt gäller Samfundets stadgar i tillämpliga frågor.
4.5

Åligganden

Det åligger sektionsstyrelsen att bland annat:
1. Handlägga och besluta i ärenden rörande träningsförhållanden, graderingar och
märkestagningar samt att i samråd med Förbundsstyrelsen handlägga och besluta i ärenden
rörande nationella och internationella tävlingar.
2. Följa sektionens utveckling och till Samfundsstyrelsen inkomma med därav betingade
förslag och synpunkter.
3. Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget.
4. veckor före Samfundets årsmöte, till Samfundsstyrelsen inkomma med förslag till program
och budget för sektionens verksamhet under kommande verksamhetsår.
5. månader före Samfundsårsmöte till Samfundsstyrelsen inkomma med redogörelse över
sektionsverksamheten under sistflutna verksamhetsår.
6. Till Samfundsstyrelse, minst 6 veckor före Förbundsmötet, tillhandahålla alla för revision
nödvändiga handlingar.
7. Bestämma tid och plats för sektionsårsmötet samt ombesörja vederbörliga förberedelser
för mötet.
8. Till Samfundsstyrelsen avgiva förslag om utdelning av Samfundets förtjänsttecken.
9. Uttaga deltagare till landskamper och internationella tävlingar samt att till
Samfundsstyrelsen inkomma med förslag vad beträffar den ekonomiska placeringen av
särskilt kostsamma arrangemang.
10. Föra protokoll och erforderliga böcker samt arkivera tävlingsresultat och
sektionshandlingar i övrigt.
11. Kontrollera och föra register över Dan – bärare samt tävlings – och domarlicenser i
samråd med Samfundets kansli för arkivering.
12. Utse ledamot samt suppleant till Samfundsstyrelsemöte.
13. Handha för sektionsverksamheten erforderliga internationella kontakter. Vid ärenden av
Samfundskaraktär fatta beslut i samråd med Förbunds Samfundsstyrelsen.
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Kap. 5 Revision
5.1
Val av revisorer
Samfund/sektionsstyrelsens räkenskaper granskas årligen av en utomstående auktoriserad revisor.
5.2
Åligganden
Revisorer skall senast 4 veckor innan ordinarie Samfundsmöte överlämna sin berättelse för
revision till revisionskommittén.
Revisionskommittén skall senast 2 veckor innan ordinarie Samfundsmöte skicka sina slutsatser till
Samfundets medlemmar.
5.3
Val av revisionskommitté
Samfund/sektionsstyrelsens förvaltning granskas årligen av denna kommitté som består av 3
Samfundsmedlemmar (klubbar).
Alla klubbar i (i en kommitté av 3 klubbars ordförande) tur och ordning skall ansvara för denna
position 1 år i taget.
Om klubb/klubbar inte har möjlighet att tjänstgöra för denna position, får de avstå för just den
perioden. De får inte avstå från sin tur mer än 1 gång under ett och samma ordförandeskap.

Kap. 6 Föreningar
6.1
Stadgar
För förening gäller RF:s normalstadgar för föreningar.

6.2

Inval

För att få medlemskap hos Svenska Taekwondo Samfundet, måste dessa villkor vara uppfyllda:
1. Förening bedriver Taekwondo.
2. Ansökan som görs är skriftlig.
3. Föreningen bedriver idrott i enlighet med Samfundets definition av kampsporten
Taekwondo.
4. Föreningens namn är inte olämpligt eller upptaget av en redan medlem hos Svenska
Taekwondo Samfundet.
5. Föreningen har betalt medlemsavgiften.
6. Föreningen skall ha av Samfundet godkänd instruktör:
a. Instruktören skall vara svart bälte med minst 2 Dan.
b. Instruktören har genomgått Utbildningen arrangerad av teknisk kommitté.
c. Instruktören har ingen kriminell belastning (inte heller figurerar i kriminell
förundersökning).
d. Instruktören är förmögen att särskilja det som uppfattas rätt och fel i samhället.
e. Instruktören är väl införstådd i att fysisk sammandrabbning är ABSOLUT ingen utväg.
7. Föreningen får inte vara medlem i en annan organisation inom RF som konkurrerar med
detta Samfund.
6.3
Utträde, uteslutning
Klubb/Förening som önskar utträda ur Samfundet, skall göra det skriftlig.
Klubb/Förening kan uteslutas om:
 Disciplinnämnden beslutar om uteslutning.
 Saknar av Samfundet godkänd Instruktör.
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Vid utebliven årsavgift beslutad av Samfundsmöte, under Två på varandra
följande år.
Beslut och orsak till uteslutning skall delges föreningen inom 2 veckor efter beslutet. Beslutet kan
överklagas till RF senast 4 veckor efter delgivningen.


6.4
Åligganden
Förening skall:
1. Följa RF:s och dessa stadgar samt Samfundets övriga kommittéers bestämmelser.
2. Till Samfundet senast 31 december varje år betala fastställda avgifter. Försenad betalning
innebär en förseningsavgift på 500 kr. Detta gäller alla obetalda avgifter.
3. Senast 31 januari inkomma skriftligt med sina åtagande gentemot Samfundet.
4. Förening som arrangerar sanktionerad tävling skall inom 4 veckor efter avslutad tävling
inbetala i Tävlingsreglementet föreskrivna summor per deltagare samt insända
obligatoriska rapporter.
5. Föreningar som icke uppfyller dessa åtagande, mister rösträtten, samt får ärendet
vidarefört till disciplinnämnden för disciplinära åtgärder.
6.5
Behörighet
Klibb/Förening som inte är ansluten till Samfundet och/eller inte har uppfyllt sina åtagande
gentemot Samfundet i enlighet med dessa stadgar, har inte rätt till att delta i någon form av
verksamhet inom ramen för Samfundets verksamhet.

Kap. 7 Tävlingar
7.1

Samfundets Mästerskapstävlingar
1. För tävling inom Samfundets mästerskap gäller Samfundets separata
tävlingsbestämmelser.
2. Utövare med utländskt ursprung, som vill tävla i SM ska uppfylla dessa regler:
i. Varit bosatt i Sverige i minst 1 år.
ii. Föreningen han/hon tävlar för, har erlagt Samfundets bestämda avgifter.
iii. Föreningen följer Samfundets stadgar och övriga bestämmelser.

7.2
Internationella tävlingar
För deltagande i tävlingar utanför landet fordras Samfundets tillåtelse.

Kap. 8 Övergångsbestämmelser
8.1
Medlemskap i flera föreningar
Utövaren får inte redovisas i mer än en förening i en och samma idrott. Han/hon får endast
representera den förening han/hon är medlem i.
8.2

Övergång
1. Utövaren som vill utträda ur förening:
i. Ska skriftligt anmäla detta till styrelsen i den förening han/hon är aktiv i.
ii. En kopia av den ska skickas till Samfundet från styrelsen.
iii. Utövaren får inte utträda ur den nya föreningen inom en 6 månaders period.
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2. I fall om konflikt:
i. Förening/klubb får inte motsätta sig övergång av medlem till annan
förening.
ii. Det är dock den nya föreningens skyldighet att inte tillåta den övergående
medlemmen att deltaga i tävlingar under 18 månaders period ( dock i fall av
flytt inom Sverige får medlemmen börja tävla omedelbar).
3. Brott mot denna paragraf medför:
i. Klubb
a. Uteslutning ur samfundet
ii. Utövare
a. Uteslutning ur alla tävlingsformer inom Samfundet.

Kap. 9 Bestraffningsärenden
9.1
Bestämmelser
Detta Samfund är ett svar till det brott som begås under namnet av Taekwondo båda inom den
organisation som redan existerar och i samhället. Därför
Allt förseelse inom ramen av Svenska Taekwondo Samfundet behandlas av
disciplinnämnden. Påföljder kan handla om Böter, Diskvalificering, Uteslutning/polisanmälan.
Svenska Taekwondo Samfundet har genom dessa stadgar satt upp normer för utövare av sporten
båda tekniskt och inte minst etisk.
Det är föreningens/klubbens och individens skyldighet att följa dessa normer för en väl
fungerande sport.

Kap. 10 Etiska regler
Taekwondo’s filosofi är starkt förankrad i den Koreanska traditionen, med huvudsakligt tre
andliga hederskodexar enligt nedan:
A. Känsla av lojalitet och respekt till föräldrar, syskon, vänner och nation.
B. Att vara modig i krig och stå för rådande etik och moral.
C. Att praktisera etiska tankar och beslutsamhet i inlärning samt handlande.
10.1
Syfte
Dessa normer är till, för att skapa förståelse och respekt för sig och individer i samhälle. All
utövning av kampsporten Taekwondo ska ske i gott samförstånd och respekt mellan utövarna och
den krets i det vardagliga livet en utövare rör sig i.
Dessa andliga regler utgör därmed normer i den sociala fostran.
10.2
Tillämpningsområden
Dessa regler gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare inom Samfundet.
10.3
Ansvar
Att följa regler i dessa stadgar är föreningens/klubbens, instruktörers och ledares ansvar och
skyldigheter. Förenings/klubb styrelse, instruktörer och ledare är skyldiga att var för sig vid
upprepade tillfällen, under terminen, erinra sina utövare om dessa regler samt påpeka utövarens
skyldighet att följa reglerna.
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Använda förkortningar
RF: Sveriges Riksidrottsförbund
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