
 
Policy om ideella uppdrag inom Svenska Karateförbundet 

Det finns olika typer av ideella uppdrag inom förbundet, det som är gemensamt för samtliga är att 
det bedrivs av privatpersoner på dennes fritid och vederbörlig hänsyn bör tas till möjligheten för 
uppdragstagaren att delta fysiskt och/eller direkt i såväl uppdraget som verksamheten. Då det är 
kvällar och helger som tas i anspråk för att genomföra ett uppdrag skall förbundet vid varje givet 
tillfälle respektera uppdragstagarens disponibla tid och sätta en i förhållande till uppdraget rimlig 
tidsfrist för genomförande. En uppdragsgivare kan vara vilken behörig enhet som helst inom 
förbundet som har mandat att ge ett uppdrag till en uppdragstagare. 

Enskilda projekt: 
Den som erbjuds ett enskilt projekt skall från uppdragsgivaren få en uttömmande plan som beskriver 
innehållet i projektet. Där skall ramar anges för tidsfrist, budget, syfte, målsättning och eventuella 
minimikrav. Den som åtar sig uppdraget skall vara rimligt säker på att uppdraget kan genomföras 
enligt fastställd plan. 

Ledamot i Kommitté: 
En kommitté skall från förbundsstyrelsen få ett tydligt direktiv där arbetsområde, syfte och 
målsättning för kommittén framgår. Ingen enskild ledamot bär ansvar för kommitténs arbete, hela 
kommittén svarar mot förbundsstyrelsen. Om kommittén valt en ordförande eller om 
förbundsstyrelsen valt en ordförande som i sin tur utser ledamöter så är det denne som svarar mot 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommitténs arbete. Kommittén 
eller dess ordförande skall vid inledningen av varje år upprätta en arbetsplan och en tillhörande 
budget för att sedan avsluta året med en årsrapport som beskriver det gångna året. 

Ledamot i Förbundsstyrelse: 
En ledamot i förbundsstyrelsen är vald av medlemmarna på ett årsmöte att ingå i förbundsstyrelsen. 
Ordförande skall leda styrelsens arbete och förvaltning samt vara sammankallande för styrelsemöten 
och agera förbundets ”ansiktet utåt” på det politiska planet, förbundskassören skall leda arbetet med 
förbundets ekonomi och förvaltning i samarbete med ordförande. Övriga ledamöter ingår i 
förbundsstyrelse utan förutfattat ansvarsområde. Ordförande och förbundskassör är likvärdiga 
ledamöter med övriga i styrelsen, ordföranden har dock utslagsröst vid lika röstetal. 
 
Förbundsstyrelsen väljer inom sig en Vice ordförande och delar upp arbetsområden jämbördigt 
mellan ledamöterna beroende på förutsättningar och kompetens. En ledamot kan under en viss tid 
eller ett helt verksamhetsår få ändrade livsförhållanden vad gäller yrke, familj eller hälsa och skall då 
erbjudas avlastning av övrig styrelse. Arbetsfördelningen inom styrelsen skall vara sådan att hänsyn 
visas till enskild ledamots förutsättningar att delta på olika aktiviteter och/eller uppdrag.  
 
Styrelsemöten skall så långt det är möjligt genomföras digitalt. En gång per år skall styrelsen träffas 
fysiskt i en styrelsekonferens där organisation, förvaltning, teambildning och andra för tiden viktiga 
frågor skall avhandlas. De krav som ställs på en ledamot i Svenska Karateförbundet är att man skall 
”vilja” delta även då man inte kan, att man oberoende av förmåga tror sig kunna tillföra någonting till 
förbundet antingen substantiellt eller visionärt, att man ”brinner” för vår idrott och att man är 
beredd att följa förbundets arbetsplan, riktlinjer och vision. 
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