
(inofficiell svensk översättning)

SUOMEN KENDOSEUROJEN KESKUSLIITTO RY

REGLER



1§

Föreningens namn är Suomen Kendoseurojen Keskusliitto. Föreningens hemort är Helsingfors stad. I
dessa regler används benämningen förbundet.

2§

Förbundets ändamål är att framkalla inhemsk kompetens inom japanska fäktning och vapenkonster,
och att fungera som ett ideologiskt centralförbund för de medlemsföreningar nedskrivna i
föreningsregistret som strävar efter dessa syften.

Förbundet hjälper sina medlemmar i strävan att utveckla japanska fäktning och vapenkonster i Finland
som ett hobby med iakttagande för goda seder och Finskt lag. Övrigt förbundet skickar landslaget till
värdetävlingar, organiserar tävlingar, träning och coaching, förevisningar och föreläsningar,
tillhandahåller publikationer och att upprätthåller internationellt samarbete inom de representerade
konster.

Grundet för förbundets aktiviteter är motioneringens etiska värden och principen av rättvist spel inom
sport.

3§

Alla de registrerade ideologiska föreningar som främjar japanska fäktning och vapenkonster i Finland,
vars regler accepteras av förbundets styrelse, kan bli medlemsföreningar. Medlemsärenden behandlas
i styrelsemöten.

Medlemskap begäras skriftligt från styrelsen. I begäran bör bilagas:

1. Föreningens giltiga regler, bolagsordning eller annat likvärdigt dokument

2. Förenings- eller handelsregistrets utdrag

4§

Förbundet kan välja ett hedersmedlem, som speciellt förtjänat sig inom de fäktning och vapenkonster
representerade av förbundet. Hedersmedlemmen utses i förbundets medlemsmöte av styrelsens
förslag.

Förbundet kan ha stödmedlemmar som stöder förbundets verksamhet. Stödmedlemmen kan vara en
fysisk eller juridisk person.

Stödmedlemmar och hedersmedlemmar har talerätt men icke röstningsrätt i förbundets möten.
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5§

Förbundet, medlemsföreningarna och licensinnehavarna är skyldiga till den gällande dopingkoden från
Finlands centrum for etik inom idrotten (FCEI) och dessutom till de internationella olympiska
kommittets, WTFs och ETUs dopingkod, och europarådets konvention mot doping, nordiska
antidopingkonventionens och alla andra internationella antidopingkonventioner som Finland har
undertecknat. Förbundet, medlemsföreningarna och licensinnehavarna är också skyldiga till de
allmänt accepterade och etiska regler för rättvist spel i träningar, tävlingar, förevisningar och andra
evenemang som arrangeras i förbundets verksamhet.

6§

Om en medlemsförening vill skilja sig från förbundet, bör styrelsen eller ordföranden meddelas
skriftligt, eller i förbundets möte bör det antecknas i protokollet. Medlemsföreningen bör i
avgångsförklaring bilaga en utredning var det bevisas att utvisningssbeslutet har avslutats enligt
medlemsföreningens regler. Medlemsföreningen är skyldighetsfri från förbundet gällande följande
kalenderårets börja efter den regelmässiga avgångsförklaringen.

Styrelsen har rätten att skilja en medlemsförening, vars verksamhet är skadligt eller är emot
förbundets verksamhet. Medlemmen som har blivit skilt har rätten att ta med utvisningsbeslutet till
förbundets möte för att lösas genom att skriftligt meddela styrelsen inom 30 dagar av
utvisningsbeslutets mottagning.

Styrelsen har rätten att avbryta licensen från en individ, vars verksamhet är skadligt eller är emot
förbundets verksamhet. Individen vars licens har avbryts har rätten att ta med avbrytningsbeslutet till
förbundets möte för att lösas genom att skriftligt meddela styrelsen inom 30 dagar av
utvisningsbeslutets mottagning.

7§

Förbundet beslutar medlemsföreningarnas och stödmedlemmarnas anslutnings- och
medlemsavgifters storlek, och licensenspriset i höstmötet skilt för varje år. Avgifterna bör betalas åt
förbundet inom den tidsperiod som beslutits i höstmötet, men i alla fall före räkenskapsårets slut.
Medlemsföreningar som icke betalt inom den beslutna tidsperioden kan med styrelsens beslut skiljas
från förbundet. Individer som icke betalt licensavgift inom den beslutna tidsperioden kan uteslutas
från förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet.

Hedersmedlemmar behöver icke betala licensavgifter.

8§

I förbundets möten har varje medlemsförening rösträtt och de får en röst per för varje 50 börjande
medlemmar som har giltig licens från förbundet. Medlemsföreningar bör ändå ha högst tre röster.
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Förbundet kan förhandla licensförsäkring för licensinnehavare vilken är menad att säkra
medlemmarnas omslag, och om inte möjligt bör förbundet förhandla åt alla licensinnehavare en
försäkring som uppnår en vis minimum.

9§

Förbundet har två offentliga möten: vårmöte och höstmöte. Vårmötet arrangeras mellan mars och
maj, och höstmötet mellan oktober och december.

I vårmötet behandlas följande mötesärenden:

1. mötets ordförande, sekreterare och två protokollinspektörer och rösträknare är valda

2. mötets laglighet och beslutsgiltighet fastställs

3. styrelsens föregående kalenderårets årliga rapport presenteras

4. konton och revisorernas rapport presenteras, och godkännande av räkenskaperna och
styrelsens ansvarsfrihet

5. behandling av andra mötesärenden som styrelsen presenterar

6. mötet avslutas

I höstmötet behandlas följande mötesärenden:

1. mötets ordförande, sekreterare och två protokollinspektörer och rösträknare är valda

2. mötets laglighet och beslutsgiltighet fastställs

3. val för årets styrelsens ordförande, som kallas även förbundets ordförande, utförs

4. styrelsemedlemmarnas belöning besluts

5. val för årets styrelse utförs

6. förbundets handlingsplan för följande år bekräftas

7. prestationsinspektörens belöning besluts

8. prestationsinspektör och vice-prestationsinspektör är vald
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9. medlemsföreningarnas och stödmedlemmarnas anslutnings- och medlemsavgiftens storlek,
och licensensprisets storlek besluts

10. förbundets budget för följande kalenderåret bekräftas

11. behandling av andra mötesärenden som styrelsen presenterar

12. mötet avslutas

Enskilda frågor som en medlemsförening vill uppbjuda i ett möte bör skriftligt presenteras åt styrelsen
före den 15 januari för vårmötet, eller före den 15 september för höstmötet.

Mötesärenden som inte är i agendan kan behandlas, men icke beslutas, om hälften eller mera av
representerade medlemsföreningarna i mötet så vill.

10§

Övriga möten hålls då styrelsen så beslutar eller då en tiondel (1/10) eller mera av förbundets
röstberättigade medlemsföreningar så skriftligt ber av styrelsen för ett specifikt anmält mötesärende.

11§

Förbundets möten sammankallas med ett skriftligt anmälan till medlemsföreningarna, minst två
veckor före mötet, samt med en annons på förbundets webbsidor. Andra kommunikationer åt
medlemsföreningar och licensinnehavare sker genom e-post och förbundets webbsidor. Man kan delta
i förbundets möten också genom datakommunikations- och andra tekniska medel, om i styrelsens
eller föreningens möten så bestäms.

12§

Förbundets mötesärenden besluts med enkel majoritet, förutom i fallet linjerad i den 19. sektionen. I
händelse av oavgjort val, beslutar ordförandens röst, förutom i val var det dras lott.

I övriga möten kan beslut nås endast för mötesärenden nämnda i de skriftliga anmälan.

13§

En styrelse som består av representanter från medlemsföreningar handlar förbundets ärenden,
bestående av ordföranden och mellan fem och nio andra medlemmar. Styrelsen kan inrätta
kommittéer eller personal att ta hand om förbundets ärenden.

Styrelsen väljer från sina medlemmar en vice-ordförande, skattmästare och sekreterare i första mötet
efter höstmötet. Styrelsen har beslutsgiltighet då mera än hälften av alla är närvariga, av vem iallafall

FKA Regler (inofficiell svensk översättning 26.9.2021) 5(7)



är ordförande eller vice-ordförande.

14§

Styrelsens uppgift är att:

1. ta itu med nödvändiga åtgärder för att uppnå förbundets ändamål,

2. representera förbundet, ta hand om dagliga ärenden och att uppträda som förbundets
målsägare och svarande,

3. kalla samman förbundets möten, förbereda mötesärenden och att genomföra lagliga
besluten,

4. noggrant hantera förbundets medel,

5. upprättande av årsredovisningen och finansiella rapporter,

6. göra förslag om förbundets budget och handlingsplan,

7. acceptera medlemsföreningar och stödmedlemmar till förbundet, samt utvisningsbeslut för
medlemmar från förbundet, samt licensens giltighet,

8. bemyndiga förbundets representanter till internationella kongresser,

9. upprätthålla medlemsregister och licensregister,

10. godkänna individer som har rätt att motta bältevärde,

11. fastställa bältekrav,

12. hålla en lista av alla medlemmar accepterade av förbundet som har kyu eller dan rang,

13. föreslå hedersmedlemmar och hedersärenden i förbundets möten,

14. ta nödvändig personal,

15. vid behov för förbundets ändamål, inrätta kommittéer och kamrar,

16. anmäla medlemsföreningar om sina möten och leverera protokoll,

17. behandla andra förbundets ärenden,
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15§

Förbundets namn skrivs av ordföranden och vice-ordföranden, eller någondera med en individ utsedd
av styrelsen, eller två individer utsedda av styrelsen.

16§

Förbundet har rätt att motta donationer och testamente, äga och hantera fast och lös egendom som
är nödvändig för förbundets ändamål.

17§

Förbundet kan bevilja åt individer som speciellt förtjänat sig inom de fäktning och vapenkonster som
förbundet representerar en guld-, silver- eller bronsmedalj. De beviljade medaljerna numreras och
betraktas i en lista.

18§

Förbundets räkenskap är kalenderåret och finansiella rapporter bör inlämnas åt revisorerna senast 31
dagar före vårmötet. Revisorerna bör inlämna deras revisionsrapport åt styrelsen senast 14 dagar före
vårmötet.

19§

Om förbundet upplöses, bör de kvarvarande medel lämnas åt en förening med rättslig kapacitet, som
bestämts i förbundets sista möte och som främjar samma eller likvärdiga ändamål som förbundet.

20§

Förbundets mötesbeslut vilka leder till förbundets upplösning eller till en ändring av reglerna, kräver

minst ¾ av de avgivna röster och beslutet bör bekräftas tidigast en månad senare i ett möte med en

likvärdig röstmajoritet.
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