NORMALSTADGAR FÖR
KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTFÖRBUNDET

§

Korpens stadgar.
Vad säger de
egentligen?

Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
(Korpen)
Organisationsnummer* 802001- 8613 med säte i Stockholms kommun.
Förbundet bildades den 8 februari 1945.

Stadgarna antagna genom beslut på representantskapet 2010-05-22 och
justerades på representantskapet 2014-05-11, representantskapet 2016-05-04,
extra förbundsmöte 2016-11-19, förbundsmöte 2018-05-27 samt förbundsmöte 2022-05-22.

Det ska vara enkelt
att vara med i Korpen
Inga konstigheter, helt enkelt. Men så finns ju det här med stadgar **.
Stadgarna är de regler vi ska följa som förening. De är skrivna på ett rätt
knastertorrt språk, lite som det finstilta och juridiskt bindande som vi nästan
varje dag klickar ”godkänn” på, på datorn. Och handen på hjärtat – det är inte
många av oss som läser ”Användarvillkoren” när vi godkänner en uppdatering
av en programvara eller användarvillkoren i Facebook.
För ett ovant öga kan stadgarna kännas som en textmassa som är hopplös att traggla sig
igenom. Men det är en viktig textmassa för oss i Korpen. Här finns allt som bland annat
förklarar varför vi finns, våra rättigheter och skyldigheter samt den demokratiska uppbyggnaden av Korpens verksamhet.
Här får du nu en mer vardaglig förklaring av vad våra stadgar innebär.
Det finstilta, alltså själva stadgarna hittar du i de gröna rutorna.

* Organisationsnummer – på samma sätt som vi människor har
personnummer har varje företag, organisation med flera ett
organisationsnummer för att identifiera sig.

** Stadgar – för att kunna bilda exempelvis en ekonomisk förening,
ideell förening eller stiftelse krävs det stadgar, alltså interna regler.
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Kapitel 1 och 2
Ändamål,
Verksamhetsidé och Värdegrund
Varför finns vi? Vad gör vi? Vad vill vi? Hur når vi dit?
Gör vi det vi har sagt vi ska göra? I stadgarna beskriver vi
Korpens ändamål, verksamhetsidé och värdegrund. De ska
vara så tydliga som möjligt och beskriva verksamheten –
därför finns Korpen. Korpens verksamhetsidé är att det

§

Kapitel 1
Ändamål
1 § Korpen utvecklar, organiserar
och sprider arbetsplatsanknuten idrott,
hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst
i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar
(korporationer*). Korpen organiserar såväl
individer som grupper.
2 § Korpen ska aktivt verka för en idrott
fri från droger och doping.

ska vara enkelt för människor att motionera och ha kul
tillsammans och i Korpen möts du av glädje, gemenskap
och alla är välkomna.

Kapitel 2
Verksamhetsidé och Värdegrund**

1 § Korpens verksamhetsidé är: Korpen
gör det enkelt för människor att motionera
och ha kul tillsammans.

* Korporation – en sammanslutning som erkänns som juridisk person.
För att kunna vara korporation krävs också att det finns stadgar.

2 § Korpens värdegrund är: glädje,
gemenskap och alla är välkomna.

** Värdegrund – som det låter handlar det om själva grunden för våra
värderingar, en kompass för hur vi ska agera etiskt i vår organisation.

§

Kapitel 3
Korpens medlemmar

Kapitel 3
Korpens medlemmar

Det här kapitlet beskriver vilka som är medlemmar i
Korpen, vilka rättigheter och skyldigheter organisationerna har.

1 § Korpens medlemmar är:
a) Korpföreningar
b) andra till Korpen Svenska Motions-		
idrottsförbundet anslutna föreningar
c) nationella organisationer

i en korpförening har du rätt att delta i en annan korpför-

2 § Korpförening är en förening som vill
bedriva verksamhet i enlighet med Korpen
Svenska Motionsidrottsförbun-dets idé
och värdegrund. Korpförening får använda
varumärket Korpen och korp- i sin
verksamhet. Korpföreningen får inte
överlåta eller upplåta rätt till användning av
Korpens varumärken. Genom medlemskapet i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbinder sig föreningen
att följa de villkor för medlemskap som
beslutats av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets representantskap och
förbundsmöten, dess stadgar och övriga
regler som gäller från tid till annan för
medlemsförening.

enings verksamhet utan att behöva betala ny medlemsav-

Fortsättning nästa sida

Vi delar in våra medlemsorganisationer i korpföreningar, alltså de som heter Korpen- någonting (till
exempel Korpen Umeå, korpföreningen ViSomKan) och
som bedriver olika typer av korpverksamhet och har rätt
att använda namnet Korpen. Som korpförening får man
använda loggan samt erbjuda korpidrott, till exempel
korpfotboll eller korpgolf. För att delta i en korpförenings
verksamhet ska du som individ vara medlem. Som medlem

gift. Däremot kan du behöva betala en aktivitetsavgift till



den andra föreningen.
Fortsättning nästa sida.
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§

forts. Kapitel 3 Korpens medlemmar
Det finns andra föreningar som anslutit sig till Korpen och
idrottar under vårt varumärke. De kan erbjuda korpidrott,
alltså koppla ihop den aktuella idrotten med korpbegreppet till exempel korpboxning eller korpcykel. De är skyldiga
att marknadsföra sin korpverksamhet som något som sker
tillsammans med Korpen och använda Korpens varumärke.
Det kan vara ett kvarterslag i fotboll som bildat en egen
förening eller en förening med flera olika idrotter till exempel Valbo AIF.
Vi har ett gemensamt system för att förenkla så mycket
som möjligt. Alla föreningars medlemmar ska registreras i
det gemensamma systemet som finansieras genom en avgift per medlem. Pengarna räcker också till försäkring och
gemensam kommunikation. För korpföreningars medlemmar dras avgiften direkt från medlemsavgiften som betalas
i det gemensamma systemet. När avgiften för systemet är
dragen går resten av medlemsavgiften och eventuell aktivitetsavgift till korpföreningen.
Korpföreningens medlemmar betalar sin föreningsmedlemsavgift och eventuell aktivitetsavgift i det gemensamma systemet. En del av den insatta summan går till
att finansiera försäkring, gemensam kommunikation och
administration.
Övriga föreningar faktureras för det antal medlemmar som
deltar i korpverksamhet som föreningen har.
Bland Korpens medlemmar finns också förbund och
organisationer som bedriver egen idrottslig verksamhet.
Vi kallar dem för nationella organisationer och de är alltså
medlemmar i Korpen.
Tillsammans har dessa organisationer tusentals medlemsföreningar spridda över hela landet. Ett av dessa förbund
är till exempel Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund som
i sin tur har anslutna föreningar. Dessa föreningar bedriver
verksamhet för anställda på Vattenfalls olika arbetsplatser

Kapitel 3
Korpens medlemmar
2.1 Korpföreningens rättigheter
Korpförening har rätt att:
1. Uppträda under namnet Korpen och
Korp- och använda Korpens varumärken
enligt gemensamma av förbundet beslutade bestämmelser för korpföreningar.
2. Ge medlemmar i förening rätt att, mot
en eventuellt förekommande aktivitetsavgift, delta i annan korpförenings verksamhet utan att betala ny medlemsavgift.
2.2 Korpföreningens skyldigheter
Korpförening är skyldig att:
1. Anta stadgar grundade på Korpens normalstadgar för den ideella korpföreningen.
2. Bedriva verksamhet efter av förbundet
beslutade gemensamma bestämmelser.
3. Bedriva den idrottsliga verksamheten i
ideell förening och i enlighet med Korpens
värdegrund.
4. Ansvara för att föreningens alla medlemmar betalar den medlemsavgift som
beslutas på korpföreningens årsmöte i det
gemensamma systemet samt ansvara för
att föreningens medlemmar är registrerade i Korpens gemensamma system
för kommunikation och administration.
Medlemsavgiften täcker kostnader för
försäkring och gemensamt system.
5. Ge medlemmar i andra korpföreningar
rätt att, mot eventuell förekommande aktivitetsavgift, delta i föreningens verksamhet utan att betala ny medlemsavgift.
6. Följa de regler, riktlinjer och anvisningar
som från tid till annan gäller inom Korpen
för användning av Korpens varumärken och
logotyper, se kapitel 7 3§, samt
att inte använda egna eller tredje parts
varumärken eller logotyper för projekt,
kampanjer eller i verksamheten i övrigt,
utan förbundets skriftliga godkännande.
3 § Annan till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ansluten förening ska ha
ett ändamål som stämmer med Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet, vara
demokratiskt uppbyggd samt vara öppen
för alla. För kategoriföreningarna (korporationer) gäller att de ska vara öppna för
alla på arbetsplatsen och bostadsområdet, den ansluter som medlemmar de
individer som deltar i Korpens verksam-het.
Föreningen ska anta stadgar som är
förenliga med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets normalstadgar för sådan förening.
Fortsättning nästa sida



runt om i landet.
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§

forts. Kapitel 3 Korpens medlemmar

Kapitel 3
Korpens medlemmar
3.1 Annan till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ansluten förenings
rättigheter
Annan till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ansluten förening har rätt att:
1. Använda begreppet Korp- kopplat till
föreningens motionsaktiviteter till exempel
korpfotboll.
3.2 Annan till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ansluten förenings
skyldigheter
Annan till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ansluten förening är skyldig att:
1. Ansvara för att föreningens medlemmar
är registrerade i Korpens gemensamma
system för kommunikation och administration samt årligen redovisa antalet betalande medlemmar per 31 december samt
betala fastställd avgift till Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet.
2. Marknadsföra föreningen och verksamheten som något som sker ”tillsammans med Korpen” och använda
Korpens varumärken enligt gemensamt
beslutade bestämmelser för annan till
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
ansluten förening.
4 § Medlemskap beviljas nationella
organisationer inom statlig och kommunal
förvaltning, kooperativa eller privata företag och koncerner samt ideella organisationer som har Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets verksamhet. Dessa ska
vara demokratiskt uppbyggda och i övrigt
följa Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar och regler. Nationell organisation som
inte har idrottsuppdrag kan ansluta sig till
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
i syfte att samverka för att förverkliga
Korpens ändamål.
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§

Kapitel 4
Korpens beslutande organ

Kapitel 4
Korpens beslutande organ

Vem är det som har rätt att fatta beslut inom Korpen?

1 § Beslutande organ är förbundsmötet
och förbundsstyrelsen.

Svaret är förbundsmötet och förbundsstyrelsen. Lite längre
ner kan du läsa mer om vad stadgarna säger om förbundsmötet (kapitel 16) och förbundsstyrelsen (kapitel 19).

Kapitel 5
Korpens verksamhetsorganisation
I Korpen bedrivs verksamheten i korpföreningar,
övriga föreningar som är medlemmar i Korpen
samt i de nationella organisationerna.
Föreningarna som är medlemmar i Korpen har en geografisk tillhörighet i Korpens Specialdistriktsförbund (SDF).
Vi har SDF runtom i landet som ska företräda föreningarna gentemot Riksidrottsförbundets (RF:s) distriktsorganisation* och andra organisationer i respektive län som vi
samverkar med. Dessutom har SDF ett viktigt uppdrag att
söka bidrag från idrottsförbund, landsting och regioner.
Vilka SDF Korpen ska ha bestämmer förbundsstyrelsen.

* Riksidrottsförbundets distriktsorganisation – följer oftast länsindelningarna,
till exempel Värmlands distriktsidrottsförbund, Blekinge distriktsidrottsförbund.
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§

Kapitel 5
Korpens verksamhetsorganisation
1 § Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets verksamhet bedrivs i korpföreningar och andra föreningar som har
upptagits som medlemmar samt nationella organisationer, i enlighet med gällande
bestämmelser.
2 § Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets verksamhetsorganisation hör
specialdistriktsförbund som antas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets
förbundsstyrelse. Specialdistriktsförbund
ska upprätta stadgar som är förenliga
med gällande normalstadgar för sådana.
Specialdistriktsförbund omfattar ett eller
flera län/regioner och dess geografiska
område fastställs av förbundsstyrelsen.
3 § Specialdistriktsförbund ska ansvara
för att söka regionala bidrag och verka för
ökade bidrag från landsting och regioner
till Korpen och idrotten i övrigt.
4 § För att stärka och utveckla verksamheten kan korpföreningar ge specialdistriktsförbund i uppdrag att samordna
och genomföra verksamhet. Specialdistriktsförbundet kan få uppdrag från
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Normalstadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

§

Kapitel 6
Tillhörighet

Kapitel 6
Tillhörighet

Tillhörighet handlar helt enkelt om vad Korpen är
anslutet till. Jo, vi är en del av Riksidrottsförbundet (RF),

1 § Korpen är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna,
European Federation for Company Sports
(EFCS) och Svenskt Friluftsliv.

SISU Idrottsutbildarna, Svenskt Friluftsliv och European
Federation for Company Sports (EFCS). Som medlemmar
i RF måste Korpen förhålla sig till RF:s stadgar och gemensamma beslut fattade av alla specialidrottsförbund.
Inom Korpen har vi varje år mängder med utbildningar
för ledare, utövare och annan personal inom Korpen.
Oftast är det SISU som hjälper oss då.
Vi är anslutna till Svenskt Friluftsliv som är en ideell
organisation. Här finns, förutom vi, ytterligare 24 ideella
organisationer som alla gillar friluftsliv och folkhälsa.
EFCS var vi i Korpen med om att bilda 1962. Det här är
en ideell organisation som samordnar företagsidrott inom
Europa.

§

Kapitel 7
Korpens varumärken

Kapitel 7
Korpens varumärken

Att skydda och vårda sitt varumärke är viktigt. Det handlar
om igenkänning och stolthet. I den bästa av världar känner
alla till namnet och logotypen Korpen, vår gröna färg,
tonen vi använder när vi kommunicerar och bilderna vi använder. Vi vill att alla som på något sätt stöter på Korpen i
olika sammanhang ska känna igen vår verksamhet och vårt
koncept. Korpens förbundskansli har ansvar för att skydda
allt detta som vi kallar varumärke.
Det är viktigt att vi tillsammans vårdar vårt namn och varumärke genom att göra som det bestäms i olika sammanhang och följa våra regelverk som till exempel vår grafiska
manual och vårt profilprogam. Om det börjar spreta åt
lite olika håll riskerar vårt varumärke att bli urvattnat och
otydligt. Det är bara organisationer som är medlemmar
i Korpen som på olika sätt kan använda varumärket i sin

1 § Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet innehar, på uppdrag av medlemsföreningarna och medlemsorganisationerna, rättigheterna till Korpens varumärken.
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
är av föreningarna och organisationerna
utsett att utveckla och skydda konceptet
och varumärkena, inklusive logotypen.
Varumärke och logotype kan endast
förändras efter beslut på förbundsmöte.
2 § Förening eller organisation förvärvar
inte genom medlemskap i Korpen någon
rätt till Korpens varumärken, utöver en rätt
till användning i den egna verksamheten
under tiden för medlemskapet. Rätten till
användning av varumärke upphör alltid
vid upphörande av medlemskapet.
3 § För användning av Korpens varumärken och logotyper gäller de regler,
riktlinjer och anvisningar som från tid
till annan beslutas av Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet. Bland annat
gäller det som sägs i Korpens grafiska
manual och det profilprogram i övrigt som
är framtaget av förbundet.

verksamhet.
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§

Kapitel 8
Avslutande av medlemskap

Kapitel 8
Avslutande av medlemskap

Hur avslutar en medlemsorganisation sitt medlemskap i Korpen? Varför kan förbundet utesluta en
medlemsorganisation?
Vill en medlemsorganisation upplösas eller avsluta
sitt medlemskap i Korpen ska den skicka in sin begäran
skriftligt till förbundsstyrelsen. Och har man inte betalat sitt medlemskap två år i rad anses organisationen ha
begärt utträde.
Förbundsstyrelsen kan utesluta en medlemsorganisation
om den inte följer våra stadgar, inte rättar sig efter beslut,
missköter sin ekonomi, motarbetar våra intressen eller
struntar i att vi vill ha en dopningsfri idrott.

1 § Medlemsorganisation som har beslutat om upplösning eller om att avsluta sitt
medlemskap i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska anmäla detta skriftligt
till förbundsstyrelsen.
Medlemsorganisation som inte har betalat medlemsavgift två år i rad anses ha
begärt sitt utträde ur Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet. Medlemskapet
upphör i sådant fall när förbundsstyrelsen
beslutat att medlemsorganisation tas bort
från medlemsförteckningen.
2 § Förbundsstyrelsen får utesluta
medlemsorganisation om den, trots påpekanden, inte följer vad som står i Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar
och/eller Riksidrottsförbundets stadgar.
Medlemsorganisation får också uteslutas
om den inte har rättat sig efter beslut, som
fattats av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och/eller Riksidrottsförbundet,
gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter eller på annat sätt har motarbetat
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets
intressen.
Medlemsorganisation som inte aktivt
verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta idrottens intressen och kan komma
att uteslutas ur Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemsorganisation har fått tillfälle att
yttra sig. I beslut om uteslutning ska skälen
redovisas samt anges vad som gäller för
överklagande. Beslut om uteslutning får
överklagas enligt Riksidrottsförbundets
stadgar.

§

Kapitel 9
Medlemsavgifter

Kapitel 9
Medlemsavgifter
1 § Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets (nationella organisationer och
föreningar) medlemsavgift beslutas av
förbundsmötet.

Vem bestämmer storleken på medlemsavgiften för
föreningar och nationella organisationer? Det gör
förbundsmötet. Kort och gott.
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§

Kapitel 10
Avgift till förbundet

Kapitel 10
Avgift till förbundet

Korpföreningar och övriga föreningar som är anslutna
till Korpen betalar förutom medlemsavgiften en avgift
som täcker försäkring och det gemensamma systemet för
kommunikation. Storleken på avgiften bestäms av just

1 § Korpföreningens avgift för försäkring
och gemensamt system för kommunikation beslutas av förbundsmötet.
2 § Annan till Korpen ansluten förenings avgift för försäkring och gemensamt
system för kommunikation beslutas av
förbundsmötet.

vårt förbundsmöte.

§

Kapitel 11
Sammansättning av styrelse
med mera

Kapitel 11
Sammansättning av styrelse m.m.

Vi tycker att det är viktigt med en organisation som tänker
stort och leds på ett proffsigt sätt. Det når vi genom smart
sammansatta styrelser, valberedningar, kommittéer och
andra organ. Om vi bara ser till att vara allsidiga, representativa och jobba för människors lika värde så har vi kommit långt i vårt jobb.

1 § Varje organisation inom Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet ska
verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en allsidig
och representativ sammansättning.
2 § Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska verka för människors lika
värde och motverka alla former av diskriminering.
3 § Endast den som är medlem i förening inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är valbar till förtroendeuppdrag.

§

Kapitel 12
Firmateckning

Kapitel 12
Firmateckning

I ett företag eller organisation finns det alltid någon eller
några som har rätt att skriva under något som är rättsligt

1 § Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller av dem eller den som förbundsstyrelsen bestämmer.

bindande. Det kallas att vara firmatecknare*. Här handlar
det om vem det är hos oss i Korpen och i våra stadgar står
det att det är förbundsstyrelsen eller de personer som förbundsstyrelsen har bestämt ska vara firmatecknare.
* Firmatecknare – det är den eller de personer som har rätt att skriva under
i företagets eller organisationens namn med rättslig bindande verkan.
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Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Kapitel 13
Verksamhets- och räkenskapsår
Det kommer in pengar och det går ut pengar inom Korpen,
och allt ska bokföras. När det så kallade verksamhets- och

§

Kapitel 13
Verksamhets- och räkenskapsår
1 § Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet verksamhets- och räkenskapsår
är 1 januari till 31 december.

räkenskapsåret är över görs bokslut och årsredovisning för
att sammanfatta vår verksamhet och det ekonomiska läget.
För Korpen startar verksamhets- och räkenskapsåret den 1
januari och slutar den 31 december.

§

Kapitel 14
Stadgar

Kapitel 14
Stadgar

Trots att mängder med folk inom Korpen läser våra stadgar med noggranna och kritiska ögon kan det bli fel. Då
finns det möjlighet att göra en förändring och frågan tas
upp på nästkommande förbundsmöte. För att förändringen ska kunna göras måste minst två tredjedelar på förbundsmötet rösta för förändringen. Är det extra bråttom

1 § Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en
situation, som inte är förutsedd i stadgarna,
ska frågan tas upp på nästa förbundsmöte. I
brådskande fall kan sådan fråga avgöras av
förbundsstyrelsen efter att korpidrottsnämnden rådfrågats.
2 § För ändring av dessa stadgar krävs
beslut av förbundsmötet med minst två
tredjedelar av antalet avgivna röster.

kan förbundsstyrelsen fråga om råd hos korpidrottsnämnden och därefter göra förändringen i stadgarna.

§

Kapitel 15
Upplösning av förbundet

Kapitel 15
Upplösning av förbundet

Kan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet upphöra att existera och läggas ned? Jodå, men då krävs
det två förbundsmöten som hålls med minst ett halvårs
mellanrum. Dessutom måste minst två tredjedelar av de
som har rösträtt rösta för en upplösning.
Alla Korpens tillgångar lämnas då till Riksidrottsförbundet som blir så kallad god man. Om vårt förbund vill köra

1 § För upplösning av förbundet krävs
beslut med minst två tredjedelar av antalet
avgivna röster vid två på varandra
följande förbundsmöten hållna med
minst sex månaders mellanrum.
2 § I händelse av beslut om upplösning
ska Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets tillgångar överlämnas till
Riksidrottsförbundet som ska förvalta
tillgångarna som god man. Medlem kan
inte göra anspråk på någon del av
egendomen. Om förbundet bildas igen
inom tre år återlämnas tillgångarna.

igång igen måste vi göra det inom tre år för att få tillbaka
tillgångarna.
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§

Kapitel 16
Förbundsmötet

Kapitel 16
Förbundsmötet

Förbundsmötet är en viktig mötesplats och vårt högsta beslutande organ. Men vem kommer kunna ta plats i denna
samling beslutande korpare? Och vem väljer ut ombuden i
förbundsmötet?
Jo, så här går det till: vårt förbundsmöte kommer att ha
ombud från varje förening och från varje nationellt förbund. En förening som har mer än 2000 medlemmar har
två ombud. De som har mer än 10 000 medlemmar har
fyra ombud. Ombuden ska ha jämn könsfördelning när en
förening har mer än ett ombud. Nationella organisationer
har tre ombud var.
Senast 30 dagar före förbundsmötet ska anmälan av ombud och ersättare göras hos förbundskansliet.
Nu till frågan om vem som kan sitta i förbundsmötet och
vem som väljer ut ombuden?
Svaret är att vem som helst inom Korpen som är medlem
kan ta plats. Du kan, eller din korpenkompis. Och det är
föreningarna och föreningarnas egna medlemmar som
både föreslår och väljer sina ombud. Den som väljs som
ombud till förbundsmötet kommer att delta som ombud i
kommande ordinarie förbundsmöte.

1 § Förbundsmötet är Korpens högsta
beslutande organ. Det hålls jämna år, på
tid och plats som fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kallar till
förbundsmöte senast nittio dagar i förväg.
Handlingar ska vara ombuden tillhanda
senast femton dagar före förbundsmötet.
2 § Motioner från medlemsorganisationerna som ska behandlas på förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast sextio dagar i förväg.
3 § Förbundsmötet består av ombud
från varje förening och varje nationell
organisation. Föreningarna utser ett
ombud och en ersättare var.
Föreningar som består av 2000
medlemmar eller fler vid senaste
årsskiftet har två ombud, en kvinna
och en man samt två ersättare för dessa
(en kvinna och en man).
Föreningar som består av 10 000 medlemmar eller fler vid senaste årsskiftet
har fyra ombud, två kvinnor och två män
samt två ersättare för dessa (två kvinnor
och två män).
Nationella organisationer utser tre
ombud var, minst en kvinna och en
man samt tre ersättare för dessa
(minst en kvinna och en man).
Anmälan av ombud och ersättare ska
göras till förbundskansliet minst 30
dagar före förbundsmötet.
4 § Förbundsmötet är beslutsmässigt
med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet.
5 § Ombud har yttrande-, förslags- och
rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter
och generalsekreteraren har yttrandeoch förslagsrätt. Yttranderätt för andra
kan medges genom beslut av förbundsmötet.
6 § Ombud och ersättare ska vara
registrerade medlemmar i förening inom
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
eller i ansluten nationell organisation.
Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller anställda i Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet eller dess medlemsorganisationer.
Fortsättning nästa sida
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§

forts. Kapitel 16 Förbundsmötet

Kapitel 16
Förbundsmötet
7 § Alla frågor avgörs genom enkel
majoritet och öppen omröstning. Beslut
fattas med bifallsrop (acklamation*) eller,
om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet. Om ombud begär
det ska personval ske slutet.
Vid omröstning, som inte avser val, ska
vid lika röstetal gälla det förslag som
biträds av ordföranden om denna är
röstberättigad. Om ordföranden inte är
röstberättigad avgör lotten. Vid personval
ska i händelse av lika röstetal alltid lotten
avgöra.
8 § På varje förbundsmöte kan motioner
från medlemsorganisationerna behandlas,
liksom förslag från förbundsstyrelsen.
Förbundsmötet ska:
• behandla verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse för de två
senaste verksamhets-/räkenskapsåren
samt pröva ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• behandla verksamhetsinriktning, ekonomisk plan, arvoden och ersättningar
samt medlemsavgift och andra avgifter
för kommande och nästkommande år
• välja ordföranden för en mandatperiod på två år i förbundsstyrelse,
valberedning, och korpidrottsnämnd
• välja halva antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, valberedning, korpidrottsnämnd och revisorer för en
mandatperiod på fyra år
• välja revisorssuppleant för en mandatperiod på två år.
9 § Förbundsstyrelsen kan kalla medlemsorganisationerna till extra förbundsmöte. Förbundsstyrelsen är skyldig att
kalla till extra förbundsmöte när ordinarie
revisorer eller minst en tiondel av medlemsorganisationer, definierade enligt
kapitel 3 1§, begär det. Sådan framställning ska ske skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den inom
femton dagar kalla till sådant möte. Detta
ska hållas inom sextio dagar från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning
ska skickas till medlemsorganisationer
senast sju dagar före förbundsmötet. Vid
extra förbundsmöte får endast det som
föranlett mötet tas upp till behandling.

* Acklamation – är latin för bifallsrop och används vid möten där
deltagarna ropar Ja! På Korpens förbundsmöte används acklamation
vid omröstningen.
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§

Kapitel 17
Valberedningen

Kapitel 17
Valberedningen

Valberedningen är en viktig del i arbetet med att leta
upp och lyfta fram korpare som vill påverka, driva på och
göra Korpen rätt i tiden. Det gör de genom en dialog med
medlemsorganisationen som utser kandidater och därefter
ger valberedningen förslag på kandidater till förbundsstyrelsen, korpidrottsnämnden och revisorer.
I stadgarna finns uppgifter om hur många som ska väljas
till valberedningen samt valberedningens beslutsmässighet, alltså det minsta antalet ledamöter som måste vara
närvarande för att beslut ska kunna fattas.
Det finns också uppgifter om när valberedningen ska
meddela namnen på de som tackat nej till omval och
när de senast ska få förslag från föreningar och förbund
på nya kandidater.

1 § Valberedningen väljs av förbundsmötet. Mandatperioden är två år för
ordförande och fyra år för ledamöter,
varav hälften väljs varje förbundsmöte.
Valberedningen består av ordförande och
fyra ledamöter, två kvinnor och två män.
Valberedningen utser inom sig vice ordförande. Valberedningen är beslutsmässig
när minst tre ledamöter är närvarande.
2 § Valberedningen ska föreslå
kandidater till:
1. Förbundsstyrelsen
2. Korpidrottsnämnden
3. Revisorer
4. Presidiet på förbundsmötet
3 § Valberedningen ska skriftligen fråga
dem, vilkas mandattid går ut, om de vill
kandidera för den kommande mandatperioden.
4 § Senast nittio dagar innan förbundsmötet ska valberedningen meddela
medlemsorganisationerna namnen på
dem som har avböjt återval. Valberedningen ska då även meddela sista dag för
medlemsorganisationerna att inkomma
med förslag till valberedningen. Medlemsorganisationerna kan även nominera
kandidater fram till det klockslag som
förbundsmötet beslutar när mötet inleds.
5 § Senast trettio dagar före förbundsmötet ska valberedningens förslag på
kandidater vara ombud och medlemsorganisationerna tillhanda. De ska också
meddela namnen på övriga föreslagna
kandidater som kommit till valberedningen.
6 § Valberedningens ledamöter avger
tysthetslöfte.
7 § Valberedningens beslut ska protokollföras.
8 § Valberedningen har rätt att närvara
vid förbundsstyrelsens sammanträden.
9 § Innan kandidatnominering på
Förbundsmötet sker för varje val ska
valberedningen meddela sitt förslag.
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§

Kapitel 18
Revisorer

Kapitel 18
Revisorer

För att hålla koll så att inga ekonomiska tokigheter görs
utses två ordinarie revisorer och en suppleant. I deras uppdrag ingår att granska förbundets ekonomi och verksamhet. Revisorerna har rätt att granska och ta del av alla våra
räkenskaper, verksamhet och förvaltning. De väljs för fyra
år i taget. Förutom de revisorer som väljs på förbundsmötet ska också förbundsmötet utse en auktoriserad revisor,
alltså en person som har som yrke att vara revisor, eller
utse ett revisionsbolag. Revisorerna ska ta fram en plan på
hur revisionen ska gå till.
Revisorerna har också i uppgift att se till att valet av ombud till förbundsmötet gått rätt till.
Förutom dessa uppdrag ska även revisorerna ta in förslag
från medlemsorganisationerna på kandidater till valberedningen samt ge förslag till förbundsmötet på kandidater.

1 § Revisionen består av två ordinarie
revisorer och en suppleant. Mandatperioden är fyra år för de ordinarie, varav
hälften väljs på varje förbundsmöte, och
två år för suppleanten.
2 § Förbundsmötet utser därutöver en
auktoriserad revisor med personlig ersättare eller alternativt utser ett revisionsbolag.
3 § Revisorerna har rätt att fortlöpande
ta del av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets räkenskaper och verksamhet.
4 § Förbundsstyrelsens räkenskaper
och övriga handlingar ska snarast efter
verksamhetsårets slut överlämnas till
revisorerna. Revisionen ska därefter
genomföras enligt en av revisorerna
fastställd revisionsplan.
5 § Revisorerna ska, på uppdrag av
förbundsstyrelsen, även granska medlemsorganisationernas räkenskaper och
förvaltning.
6 § Revisorerna ska granska valet av
ombud. Uppdraget regleras närmare i den
av förbundet fastställda instruktionen.
7 § Ordinarie revisorer ska föreslå förbundsmötet ny valberedning. Revisorerna
ska hämta in nomineringar från medlemsorganisationerna.
8 § Revisorerna har rätt att närvara vid
förbundsstyrelsens sammanträden.
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§

Kapitel 19
Förbundsstyrelsen

Kapitel 19
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen – vad gör den för något egentligen?
Och vilka är det som sitter i styrelsen?
Om vi börjar med vad förbundsstyrelsen är. Mellan förbundsmötena, alltså under två år, är det förbundsstyrelsen
som är Korpens beslutande organ. Uppdraget är att leda
och utveckla verksamheten enligt det som står i stadgarna
samt förbundsmötets beslut. Dessutom har styrelsen ansvaret för att anställa och vara arbetsgivare för förbundets
generalsekreterare.
I förbundsstyrelsen sitter tio ledamöter, alltid fem kvinnor
och fem män, samt en ordförande. Man träffas minst fyra
gånger per år och har rätt att fatta beslut om samtliga
ledamöter har kallats och minst hälften av samtliga ledamöterna är ense om beslutet.
De tio ledamöterna väljs för fyra år, varav hälften
vartannat år. Ordföranden väljs på två år.
Det finns också en möjlighet för en personalrepresentant
att vara med i förbundsstyrelsen, en representant som
utses av de anställda på Korpen.

1 § Förbundsstyrelsen består av ordförande och tio ledamöter, fem kvinnor
och fem män. Förbundsstyrelsen utser
inom sig en vice ordförande och tillsätter
sekreterare.
2 § Mandatperioden är två år för ordförande och fyra år för ledamöter varav
hälften väljs vart annat år. Anställda på
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
har rätt att utse en personalrepresentant
som adjungeras* till förbundsstyrelsen.
Personalrepresentanten har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt. Förbundsstyrelsen kan i enskild fråga avgöra
personalrepresentantens rätt att vara med
på förbundsstyrelsens överläggningar.
3 § Mellan förbundsmöten är förbundsstyrelsen beslutande organ för Korpen.
Förbundsstyrelsens uppdrag är bland
annat att:
• Utveckla, organisera och sprida arbetsplatsanknuten idrott och hälsoinriktad
motionsidrott och rekreation.
• Anställa och vara arbetsgivare för förbundets generalsekreterare.
4 § Förbundsstyrelsen sammanträder
på kallelse av ordföranden minst fyra
gånger årligen. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats och minst hälften
av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter
är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte
ske genom fullmakt.
5 § Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt Riksidrottsförbundets stadgar.
Med stöd av Riksidrottsförbundets
stadgar förbehålls korpidrottsnämnden
bestraffningsrätten i ärenden om förseelse begången vid av Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundets sanktionerat
nationellt eller internationellt motionsarrangemang.
6 § Förbundsstyrelsen får överlåta sin
beslutanderätt i vissa ärenden till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för
särskild uppgift, till enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut
med stöd av detta ska regelbundet hålla
förbundsstyrelsen underrättad.

* Adjungerad – att sitta som adjungerad i en styrelse innebär att
du är där tillfälligt, kan tycka till och komma med förslag. Däremot
har du inte rösträtt.
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§

Kapitel 20
Korpidrottsnämnden

Kapitel 20
Korpidrottsnämnden
1 § Korpidrottsnämnden ska bestå av
ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor
och två män. Korpidrottsnämnden utser
inom sig vice ordförande.

Att besluta om bestraffningar inom den egna föreningen kan vara lite knivigt. Därför finns korpidrottsnämnden. Det här är en nämnd som består
av en ordförande och fyra ledamöter med jämn könsfördelning. Som ledamot i korpidrottsnämnden får
man inte ingå i Korpens förbundsstyrelse eller vara
anställd inom Korpen.
Den här nämnden kan också vara rådgivare åt förbundsmötet eller förbundsstyrelsen när det handlar om tolkning
och tillämpning av Korpens stadgar och regler.
I det här stadgekapitlet kan du även läsa om vem som
handlägger bestraffningsärenden och dopningsärenden.
Här kan du också läsa om hur beslut överklagas.

2 § Ledamot av korpidrottsnämnden
får inte vara ledamot av Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundets Förbundsstyrelse.
Ledamot får inte heller vara anställd inom
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.
3 § Mandatperioden är två år för ordförande och fyra år för ledamöter, varav
hälften väljs på varje förbundsmöte.
4 § Korpidrottsnämnden är Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet högsta
instans i bestraffningsärenden. Korpidrottsnämnden kan också, på uppdrag
av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen,
vara rådgivande när det gäller frågor om
tolkning och tillämpning av inom Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet gällande
stadgar och regler.
5 § Korpidrottsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är
beslutsmässig när minst tre ledamöter är
närvarande, däribland ordföranden eller
vice ordföranden. När det gäller bestraffningsärende är korpidrottsnämnden beslutsmässig om minst tre ledamöter, däribland
ordföranden eller vice ordföranden är eniga
om beslutet.
6 § För Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet gäller, i fråga om bestraffningsärenden och handläggningen Riksidrottsförbundets stadgar, men med ändringar
beträffande instansordningen.
7 § Första handläggande instans (bestraffningsorgan) är styrelse för korpföreningen eller motsvarande för inom respektive verksamhetsområde anmälda ärenden.
För dopingärenden är Dopingnämnden
första instans enligt Riksidrottsförbundets
dopingreglemente.
8 § Medlemsorganisation äger rätt att
delegera sin handläggnings- och bestraffningsrätt till särskild, av årsmöte utsedd
instans. Sådan instans ska bestå av minst
fyra ledamöter (kvinnor och män) och är
beslutsmässig när minst tre ledamöter
deltagit och är ense om beslutet.
9 § Beslut i bestraffningsärende får av
såväl anmälande som bestraffad part överklagas hos högre instans enligt följande:
1. Beslut som meddelats av styrelse för
medlemsorganisation, eller av sådan styrelse särskilt utsedd instans, överklagas hos
korpidrottsnämnden.
2. Beslut som meddelats av korpidrottsnämnden överklagas hos riksidrottsnämden.
10 § Mot riksidrottsnämndens beslut får
talan inte föras.
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Kapitel 21
Tvist

Kapitel 21
Tvist

Vad händer om det uppstår oenighet där en medlem eller
medlemsorganisation är inblandad? I våra stadgar har vi
slagit fast att en sådan tvist inte får avgöras i en allmän
domstol. Istället ska tvisten avgöras i en särskild nämnd
som utses av Riksidrottsförbundets styrelse.
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1 § Om en tvist uppstår där parterna är
enskild medlem eller medlemsorganisation får frågan inte väckas vid allmän
domstol. En sådan tvist ska avgöras enligt
ett av Riksidrottsstyrelsen (RS) fastställt
reglemente för idrottens skiljenämnd. RS
ska utse ordförande och/eller ledamöter i
skiljenämnden.
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