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Propositioner till SIF:s förbundsstämma 2018
1. ÄNDRING FÖRBUNDSSTÄMMA FRÅN ÅRLIGEN TILL VARTANNAT ÅR

Styrelsen föreslår att ändra strukturen för förbundets högsta beslutande organ. Istället för
att ha förbundsstämma årligen föreslår styrelsen att ha förbundsstämma vartannat år.
Detta för att spara på kostnaderna för föreningarna och minska antalet resor.
Ändring från årsmöte till förbundsstämma kräver ändring i SIF:s stadgar enligt nedan:
Kap. 3 Förbundsstämma
§ 1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles vartannat år på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer. Mötet skall hållas före STF:s förbundsstämma.
Propositionen är i förutsättning att STF även ändrar mötesstruktur till förbundsstämma
vartannat år vilket beslutas dagen efter SIF:s stämma.

2. ÄNDRING AV ÅLDERSINDELNINGAR FÖR TÄVLING

Styrelsen föreslår att ändra ålderskategorierna för tävling enligt nedan:
7-8 år: Yngre Minior
9-10 år: Minior
11-12 år: Kadett
13-14 år: Yngre Junior
15-17 år: Junior
18 år och ålder: Senior
Denna förnyade indelning skulle innebära följande förändringar:
- Lägsta ålder för tävling sänks till 7 år.
- Åldern för att bli kadett sänks till 11 år (obs! nytt bälte och graderingskrav tidigare!)
- Åldern för Yngre Junior sänks, högre tekniker tillåtna tidigare.
- Ålder för Junior sänks, inga svartbälten finns i Yngre Juniorklassen och Juniorklassen
utökas med ett år.
Om propositionen får bifall från stämman inleds omarbetning av tävlingsreglemente och
arbete för att få förändringarna godkända av kampsportsdelegationen med förhoppning
om införande från verksamhetsår 2019.

3. SEMNIARIUM MED UTLÄNDSK INSTRUKTÖR

Styrelsen föreslår att seminarier med Grand Masters endast skall genomföras i förbundets
regi. Seminarier med instruktörer med graderna 4-8 Dan kan medlemsföreningarna
ansöka om sanktion för att genomföra. Då seminarier av denna typ kräver en hel del
arbete från förbundet föreslår styrelsen att införa en sanktionsansökningsavgift om 3000
kr. Blir ansökan beviljad men arrangören väljer att inte genomföra arrangemanget
återbetalas inte avgiften. Blir sanktionsansökan avslagen återbetalas avgiften.
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