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Punkt 5. 
Förslag till dagordning vid förbundsmötet 17 maj 2020
Punkt Ärende 

1  Förbundsmötets öppnande

 1 a) Öppningsanförande

 1 b) Minnesstund

2  Fastställande av röstlängden

3  Fråga om förbundsmötets behöriga utlysande

4  Fastställande av arbetsordning 

5  Fastställande av dagordning

6  Val av ordförande för mötet

7  Val av sekreterare för mötet

8  Val av två protokolljusterare 

9  Information angående kandidatnominering för val enligt punkt 15-18 

10  Verksamhetsrapport

11  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2018 och 2019

12  Revisionsberättelse 

13  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

14  Behandling av förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet samt inkomna motioner

 14 a) Öppna arrangemang

 14 b) Motion 1, Korpen Nyköping

 14 c) Motion 2, Korpen Göteborg

 14 d) Motion 3, Korpen Nyköping

 14 e) Motion 4, Korpen Göteborg

 14 f) Motion 5, Korpen Nyköping

 14 g) Motion 6, Korpen Nyköping

 14 h) Motion 7, Korpen Nyköping

 14 i) Motion 8, Korpen Nyköping

 14 j) Motion 9, Korpen Nyköping 

 14 k) Motion 10, Korpen Nyköping

 14 l) Motion 11, Korpen Nyköping

 14 m) Stadgeändringar

 14 n) Medlemsavgift för 2021-2022

 14 o) Avgift till förbundet 2021-2022

 14 p) Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2021-2022

 14 q) Arvoden och ersättningar 2021-2022
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Punkt Ärende 

15  Val av förbundsstyrelse

 15 a) Val av förbundsordförande

 15 b) Val av ledamöter i förbundsstyrelse

16  Val av Korpidrottsnämnd

 16 a) Val av ordförande i korpidrottsnämnd

 16 b) Val av ledamöter i korpidrottsnämnd

17  Val av revisorer

 17 a) Val av två ordinarie revisorer

 17 b) Val av revisorssuppleant

18  Val av valberedning

 18 a) Val av ordföranden i valberedning

 18 b) Val av ledamöter i valberedning

19  Välkommen till nästa förbundsmöte 2022

20  Förbundsmötet avslutas

 

 



1. Sammansättning och beslutsförhet samt röstlängd
Förbundsmötet är beslutmässigt med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet. 
Varje ombud äger en röst. Röstlängd för förbundsmötet fastställs vid dess början och kan senare 
genom beslut av förbundsmötet justeras. Endast ombud som anmälts i enligt med kallelsen upptas 
i röstlängden om inte annat medges genom beslut av förbundsmötet. Ombud skall registreras före 
kl. 09.30.

2. Yttrande-, förslags- och rösträtt
Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren 
har yttrande- och förslagsrätt.   

3. Ordförande för förbundsmötet
Förbundsmötet väljer minst en ordförande som leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande 
äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna. 
Sådant förslag kan även framställas av förbundsmötet röstberättigade ombud.

4. Diskussionsordning
1. Ordet begärs enligt följande: 
 – För inlägg i pågående debatt – klicka på aktuell dagordningspunkt och klicka sedan på        
 knappen Begär ordet. 
 – För inlägg under annan punkt på dagordningen, begärs ordet genom att klicka på dagordnings- 
 punkten och sedan på knappen Begär ordet. 
2. Alla förslag (yrkanden) skall skrivas in i mötessystemet genom att klicka på aktuell dagordnings- 
 punkt sedan på Yrkanden och därefter på Skapa nytt yrkande. 
3. Vid förbundsmötet anmäld reservation skall mailas till presidiet på info@korpen.se senast en  
 timme efter förbundsmötets avslutning.

5. Sekretariat, protokoll
Förbundsmötet väljer minst en sekreterare som skall svara för mötesprotokollet.                           
Senast tre veckor efter förbundsmötet skall beslutsprotokollet finnas tillgängligt på Korpens  
hemsida www.korpenintern.se. Vid omröstning genom votering, skall röstfördelning anges                
i protokollet. Utöver mötesordföranden justeras förbundsmötets protokoll av de valda protokoll-
justerarna.

6. Beslut, omröstning
Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och alla omröstningar i mötessystemet är slutna. 
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. Beslut bekräftas med klubbslag.

7. Besluts ikraftträdande
Fattade beslut gäller från förbundsmötets avslutande om inte annat bestäms. 

8. Mötets offentlighet
Mötet är offentligt om inte annat beslutas i samband med behandlingen av enskild punkt   
på dagordningen.

Punkt 4. 
Förslag till arbetsordning vid förbundsmöte

4
Korpens förbundsmöte 17 maj 2020



Punkt 14.
Behandling av förbundsstyrelsens förslag till                 
förbundsmötet samt inkomna motioner

Punkt 14a. 
Öppet arrangemang i Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundet
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  ett öppet arrangemang är av engångskaraktär. Återkommande erbjudande om att delta i   
 ett arrangemang för en och samma individ är att betrakta som vanlig verksamhet vilket 
 kräver medlemskap.    

Bakgrund 
Öppet arrangemang i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet innebär att du kan delta i arrange-
manget utan att vara medlem i den aktuella föreningen eller i någon annan till Korpen ansluten 
förening. 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är en ideell medlemsorganisation som bedriver verk-
samhet i förening och för medlemmar. Därför är medlemskap ett krav för att delta i verksamheten.   
I vissa fall kan föreningen vilja genomföra ett så kallat, öppet arrangemang, vilket är en aktivitet som 
bedrivs vid ett tillfälle, t.ex en dag eller en helg. Öppna arrangemang kan rikta sig mot en specifik 
målgrupp eller fungera som marknadsföring och det är ofta nya deltagare vid varje tillfälle som ar-
rangemanget genomförs. Exempel på öppna arrangemang är tipsrunda, motionslopp, cuper och 
prova på-verksamhet. Arrangeras samma verksamhet återkommande och samma individer deltar 
är det inte att betrakta som ett öppet arrangemang. Att låta en deltagare prova på en gång i den  
befintliga återkommande verksamheten kan också räknas som ett öppet arrangemang.
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Punkt 14b. 
Motion 1, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  avslå motionen

Motionärens förslag:
Att  förbundsmötena förläggs som en enskild företeelse.

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 1:
För 10 år sedan hade vi lågt deltagande vid beslutsmöten och vi har under åren fram till nu provat 
olika modeller för att öka engagemanget hos våra föreningar. Att förlägga förbundsmötet i samband 
med en verksamhetsträff är ett sätt att försöka locka fler. Det svarar också upp mot Riksidrottsför-
bundet och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets strategiområde ”den moderna föreningen 
engagerar”. Med en stark koppling till det som i grunden skapat ett engagemang hos individen – 
nämligen verksamheten – ser vi att vi lockar fler ombud. Det finns även kostnadseffektiva fördelar 
med att lägga dessa mötesplatser under samma helg – resekostnader minskar och så även tiden att 
vara iväg från den ordinarie verksamheten. 
Det finns goda möjligheter att delta enbart den dag som förbundsmötet genomförs om så önskas, 
vilket ett antal ombud nyttjat. De gånger vi har valt att ha mötesplatsen och förbundsmötet utom-
lands har det inte varit lika lätt, men vi har inte upplevt att det har funnits några sådana önskemål.
På förbundsmötet 2018 valde förbundsstyrelsen en metod som skulle göra att fler kände sig inklu-
derade och hängde med under själva förbundsmötet. Dels genom att vissa frågor kopplat till styrel-
sens föreslag till ny strategi diskuterades i Studio Korpen på scenen och dels genom att vi hade en 
bisittare som svarade på mötestekniska frågor under mötet. Det visade sig tyvärr vara väldigt tids-
krävande och det blev tidsbrist på slutet av mötet. Förbundsstyrelsen har dragit lärdomar av det och 
i framtiden avser vi att säkerställa att det finns mer tid att diskutera frågorna. I år har fördjupande 
kunskap om förbundsmötets betydelse bland annat ersatts av demokratiskolan som genomförts 
innan förbundsmötet. 
Det finns alltid platser reserverade för ombud till stämman. Därför är det heller ingen konkurrens om 
dessa platser från övriga deltagare.

6
Korpens förbundsmöte 17 maj 2020



Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Genomförande av förbundsmöte.
Korpen Nyköping upplever att förbundsmötet fått mindre tid för genomförande och att detta menligt    
inverkar på organisationens demokratifrågor. Som det nu blivit inbjuds till en mängd andra aktiviteter 
och annat som egentligen inte tillhör förbundsmötets genomförande vilket flyttar fokus från mötet. 
Ombuden ges därmed mindre med möjligheter att diskutera och sätta sig in i handlingar och förslag 
vilket självklart påverkar de beslut som fattas. 

Korpen Nyköping tycker i sig att det är trevligt med liknande inspirationshelger och möten, men 
inte i samband med förbundsmötet. Många andra skilda aktiviteter i samband med förbundsmötet 
riskerar även att leda till att platserna inte räcker till de ombud som ska fatta beslut i frågor som 
behandlas under förbundsmötet. 

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
Att  förbundsmötets förläggs som en enskild företeelse. 

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist

Motion 1
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Punkt 14c. 
Motion 2, Korpen Göteborg
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  avslå motionen

Motionärens förslag:
Att  förbundsmötena fr.o.m. 2022 genomförs på lördagen.

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 2:
För 10 år sedan hade vi lågt deltagande vid beslutsmöten och vi har under åren fram till nu provat 
olika modeller för att öka engagemanget hos våra föreningar. Att förlägga förbundsmötet i samband 
med en verksamhetsträff är ett sätt att försöka locka fler. Det svarar också upp mot Riksidrottsförbun-
det och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets strategiområde ”den moderna föreningen enga-
gerar”. Med en stark koppling till det som i grunden skapat ett engagemang hos individen – nämligen 
verksamheten – ser vi att vi lockar fler ombud. Det finns även kostnadseffektiva fördelar med att lägga 
dessa mötesplatser under samma helg – resekostnader minskar och så även tiden att vara iväg från 
den ordinarie verksamheten. 
Det finns goda möjligheter att delta enbart den dag som förbundsmötet genomförs om så önskas, 
vilket att antal ombud nyttjat. De gånger vi valt att ha mötesplatsen och förbundsmötet utomlands har 
det inte varit lika lätt, men vi har inte upplevt att det har funnits några sådana önskemål.
På förbundsmötet 2018 valde förbundsstyrelsen en metod som skulle göra att fler kände sig inklude-
rade och hängde med under själva förbundsmötet. Dels genom att vissa frågor kopplat till styrelsens 
föreslag till ny strategi diskuterades i Studio Korpen på scenen och dels genom att vi hade en bisittare 
som svarade på mötestekniska frågor under mötet. Det visade sig tyvärr vara väldigt tidskrävande 
och det blev tidsbrist på slutet av mötet. Förbundsstyrelsen har dragit lärdomar av det och i framtiden 
avser vi att säkerställa att det finns mer tid att diskutera frågorna. I år har fördjupande kunskap om 
förbundsmötets betydelse bland annat ersatts av demokratiskolan som genomförts innan förbunds-
mötet. 

Förbundsstyrelsen vill inte låsa sig vid att förbundsmötet ska genomföras en särskild veckodag. 
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Förbundsmötets genomförande.
Tyvärr har Förbundsmötet på senare år fått en alltmer undanskymd funktion då fokus har lagts på 
andra verksamhetaktiviteter. Vi ser inget fel med dessa aktiviteter men dessa bör läggas vid annan tid-
punkt och inte i samband med förbundsmötet. Detta har inneburit att årsmötet har stressats igenom då 
ombuden har tåg, flyg eller något annat transportmedel att passa. Ombuden (föreningarna) måste få tid 
att träffas och diskutera de inkomna motionerna.

Korpen Göteborg Motionsidrottsförening föreslår förbundsmötet besluta:
Att  förbundsmötets fr.o.m. 2022 genomförs på lördagen. 

För Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening
Styrelsen
Jon Lennström, (ordf)
e.u

Motion 2
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Punkt 14d. 
Motion 3, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  avslå motionen

Motionärens förslag:
Att KIT-avtalet i nuvarande form och villkor omedelbart förklaras ogiltligt.  
Att genom remissförfarande till Korpföreningarna utreda om det anses finnas ett behov av ett     
 KIT-avtal utifrån redan fattade beslut på förbundsmötet 2016 och 2018 och skrivning i för- 
 bundsstadgarna eller om det räcker med ett enklare användarvillkor för att säkra användandet  
 av medlemssystemet KIT för såväl Korpföreningar som förbundsstyrelse.  
Att ändring av aktuella villkor som beror organisationen alltid görs i samband med förbundsmöten. 

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 3:
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens bild.
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag på förbundsmötet/representantskapet 2016 att ta fram ett         
gemensamt system för medlemsadministration och medlemskommunikation.  
Två år senare när systemet var igång och det avtal motionären hänvisar till fanns på plats pröva-
des frågan om systemets vara eller inte vara igen på förbundsmötet 2018. Förbundsstyrelsen fick 
fortsatt förtroende att arbeta vidare med implementeringen av KIT. Under de senaste två åren har 
många ideella och anställda i föreningarna engagerat sig i arbetet. KIT stödjer föreningarnas arbete 
med exempelvis betalningslösningar, GDPR, aktivitetshantering men framför allt en fördjupad och 
anpassad relation till medlemmarna som involverar dem i verksamhetsutvecklingen. 
Det avtal som motionen avser är ett användaravtal. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det 
ligger inom förbundsstyrelsens uppdrag att ta fram och besluta om denna typ av avtal som berör 
organisationen. Avtalet är framtaget med stöd av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets för-
bundsjurist på uppdrag av förbundsstyrelsen som en följd av det beslut som fattades på represen-
tantskapet 2016. Avtalet reglerar registrering och behandling av personuppgifter i KIT, användandet 
av systemet med tyngdpunkt på att medlemmen ska få mer information, vilket tidigare har efter-
frågats samt avgifter, tilläggstjänster och andra formaliteter.  
När det gäller att ingå avtal genom att digitalt markera en kryssruta så är det en praktisk och myck-
et vanlig lösning när man ingår digitala avtal. Det finns inget formkrav för ingående av denna typ av 
avtal. Det kan dock förvisso inträffa att den som hanterar ingåendet av avtalet och bockar i kryss-
rutan inte är firmatecknare. Då kan problem uppkomma med ogiltighet av avtalet etc. som följd, 
samt att den som falskeligen uppträder som behörig företrädare för en organisation kan enligt lag 
bli skadeståndsskyldig gentemot den mot vilken avtalet i god tro ingicks. Att något sådant händer 
hör ju dock inte till vanligheterna, varför det är mest praktiskt att behålla nuvarande ordning där den 
som ingår avtalet aktivt får kryssa i och därmed ”intyga” att han/hon är behörig. Vår bedömning är 
att det inte finns något att vinna på att utge sig för att vara behörig.  
Genom det gemensamma systemet besparas föreningarna att själva ansvara för och bekosta     
system- och databasunderhåll.
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Fortsätt. Punkt 14e. Motion 3

När det gäller personuppgiftsbehandlingen förenklas hanteringen och de juridiska kraven på före-
ningarna genom att förbundet tar (har) det primära ansvaret som personuppgiftsansvarig.       
Även de enskilda föreningarna kan dock i viss mån själva vara personuppgiftsansvariga för viss be-
handling som sker på lokal nivå. Skulle det gemensamma systemet och som en konsekvens av det 
användarvillkoren inte finnas, skulle envar av föreningarna i praktiken alltid själva vara personupp-
giftsansvariga och behöva ingå ett biträdesavtal med leverantör(er) av det/de system som används. 
Förbundet har ett biträdesavtal och detta har avsett att täcka den behandling som sker av förbun-
det och föreningarna.
Fördelen med gemensamma användarvillkor är även att förändringar och anpassningar kan justeras 
löpande efter att nya lagar och förordningar tillkommer.
Förbundsstyrelsen vill understryka att vi alltid arbetar för föreningarna och dess medlemmars bästa 
och framförallt när det kommer till hantering av juridiska frågor där experter anlitas.
Förbundsstyrelsen anser att avtalets utformning (det användarvillkor som sluts mellan förening    
och förbund i samband med uppstart av KIT) inte är en förbundsmötesfråga utan en fråga som    
ska hanteras av förbundsstyrelsen som en konsekvens av beslutet om ett gemensamt system.

  

 

11
Korpens förbundsmöte 17 maj 2020



12
Korpens förbundsmöte 17 maj 2020

Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020. 

KIT-avtalet.
Korpen Nyköping uppfattar det som att det av förbundsstyrelsen framtagna KIT-avtalet tillkommit utan 
beslut eller uppdrag från förbundsmötet. Avtalet är av stort demokratiskt och ekonomiskt värde för lokal 
verksamhet. Föreningarna har inte heller fått vara med att påverka innehållet.

KN anser att KIT-avtalet, i likhet med alla avtal, ska förhandlas fram mellan inblandade parter och      
beslutas på ett förbundsmöte.

Att som nu utnyttja den tillit rörelsen haft till förbundsstyrelsen och infört avtalet på ett sådant sätt att 
det framstått som ett enklare användaravtal ses som ett lömskt sätt att tillskansa sig rättigheter och 
måste anses förkastligt. Många föreningar har inte ens insett att man tecknat ett avtal. 

Kommentarer från förbundsstyrelsen och förbundskansliet att det är deras eget fel om man inte läst 
igenom avtalet innan man godkänt det. Åsikten lär inte öka på tilliten till organisationen i framtiden. De 
föreningar som satt sig in och vägrat KIT-avtalet har hotats med uteslutning och utestängts från projekt-
medel och annat stöd med hänvisning från förbundsstyrelse och förbundskansli att föreningarna genom 
att vägra KIT-avtalet genom det brutit mot förbundsmötesbeslut och förbundets stadgar. 

Förbundsstyrelsen avslog 3/3 2020 förslagen remittering av frågan om KIT-avtalet till årsmötet 2020 
och beslutade istället att föreningar som inte antagit KIT-avtalet 3/3 2020 skulle uteslutas ur organisa-
tionen från och med 7/3. För att förhindra uteslutning tvingades därmed föreningarna att anta KIT-avta-
let då man ville fortsätta verka i Korpen. 

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
Att  KIT-avtalet i nuvarande form och villkor omedelbart förklaras ogiltigt. 
Att  genom remissförfarande till Korpföreningarna utreda om det anses finnas ett behov av ett   
 KIT-avtal utifrån redan fattade beslut på förbundsmötet 2016 och 2018 och skrivning i förbunds- 
 stadgarna eller om det räcker med ett enklare användarvillkor för att säkra användandet av med- 
 lemssystemet KIT för såväl Korpföreningar som förbundsstyrelse.
Att  ändring av aktuella villkor som berör organisationen alltid görs i samband med förbundsmöten.

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist
Ordförande

Motion 3
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Punkt 14e. 
Motion 4, Korpen Göteborg
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  avslå motionen

Motionärens förslag:
Att  nu ingående avtal upphävs och ersätts med nytt avtal där föreningarna varit delaktiga i avtals-
 utformningen och att samtliga avtal avslutas med ”Detta avtal har upprättats i två exemplar,   
 varav parterna tagit var sitt”. Avtalet skall undertecknas av behöriga firmatecknare.

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 4:
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag på förbundsmötet/representantskapet 2016 att ta fram ett gemen-
samt system för medlemsadministration och medlemskommunikation.  
Två år senare när systemet var igång och ovannämnda avtal fanns på plats prövades frågan om sys-
temets vara eller inte vara igen på förbundsmötet 2018. Förbundsstyrelsen fick fortsatt förtroende 
att arbeta vidare med implementeringen av KIT. Under de senaste två åren har många ideella och 
anställda i föreningarna engagerat sig i arbetet. KIT stödjer föreningarnas arbete med exempelvis 
betalningslösningar, GDPR, aktivitetshantering men framför allt en fördjupad och anpassad relation 
till medlemmarna som involverar dem i verksamhetsutvecklingen. 
Det avtal som motionen avser är ett användaravtal. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det  
ligger inom förbundsstyrelsens uppdrag att ta fram och besluta om denna typ av avtal. Avtalet är  
framtaget med stöd av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsjurist på uppdrag av för-
bundsstyrelsen som en följd av det beslut som fattades på representantskapet 2016. Avtalet reglerar 
registrering och behandling av personuppgifter i KIT, användandet av systemet med tyngdpunkt på 
att medlemmen ska få mer information vilket tidigare har efterfrågats samt såklart avgifter, tilläggs-
tjänster och andra formaliteter.  
När det gäller att ingå avtal genom att digitalt markera en kryssruta så är det en praktisk och mycket 
vanlig lösning när man igår digitala avtal. Det finns inget formkrav för ingående av denna typ av av-
tal. Det kan dock förvisso inträffa att den som hanterar ingåendet av avtalet och bockar i kryssrutan 
inte är firmatecknare. Då kan problem uppkomma med ogiltighet av avtalet etc. som följd, samt att 
den som falskeligen uppträder som behörig företrädare för en organisation kan enligt lag bli skade-
ståndsskyldig gentemot den mot vilken avtalet i god tro ingicks. Att något sådant händer hör ju dock 
inte till vanligheterna, varför det är mest praktiskt att behålla nuvarande ordning där den som ingår 
avtalet aktivt får kryssa i och därmed ”intyga” att han/hon är behörig. Vår bedömning är att det inte 
finns något att vinna på att utge sig för att vara behörig.  
Att i nuläget avbryta hela satsningen för att invänta en avtalsförändring skulle stanna upp det arbete 
som nu kommit långt, och kan inte vara rätt väg framåt. Förbundsstyrelsen står fast vid att avtalets 
utformning (det användarvillkor som sluts mellan förening och förbund i samband med uppstart av 
KIT) inte är en förbundsmötesfråga. 
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Avtalsvillkor mellan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (”Förbundet”)     
och lokal korpförening eller annan till Förbundet ansluten förening (”förening”).
Detta avtal tillkom i samband med att föreningen anslöt sig till KIT och blev giltigt när en ruta sist i 
avtalet klickats i av ställföreträdare för föreningen. Vi vet i samtal med kollegor från andra föreningar          
att man inte varit medveten om att avtal tecknats med bindande verkan. 

Avtalet har ensidigt upprättats av Förbundet och föreningarna har inte varit delaktiga i utformningen    
av avtalsvillkoren.

Korpen Göteborg Motionsidrottsförening föreslår Förbundsmötet besluta:
Att  Nu ingående avtal upphävs och ersätts med nytt avtal där föreningarna varit delaktiga i                 
 avtalsutformningen och att samtliga avtal avslutas med
 ”Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt”.
 Avtalet skall undertecknas av behöriga firmatecknare.

För Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening
Styrelsen
Jon Lennström, (ordf)
e.u.

Motion 4



Punkt 14f. 
Motion 5, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  avslå att-sats 1
Att     att-sats 2 anses besvarad   

Motionärens förslag:
Att  rekrytering till förbundskansliet ska rekryteras från korpföreningarna ute i landet.                   
 Målsättningen ska vara att till år 2025 hälften av de anställda på förbundskansliet ha               
 rekryterats från korpföreningarna. 
Att     förbundsstyrelsen får i uppdrag att se till att förbundskansliet anpassar verksamheten           
 så att den inte konkurrerar med den lokala verksamheten i korpföreningarna utan blir ett     
 stöd till Korpens medlemsorganisationer och att man regelbundet följer upp att så sker,     
 både hos förbundskansliet och i medlemsorganisationerna.

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 5:
Denna fråga prövades på förbundsmötet 2018 och styrelsen står fast vid att generalsekreteraren 
har förbundsstyrelsen uppdrag att organisera och bemanna kansliets verksamhet. Olika tjänster    
på förbundskansliet kräver olika kompetens. Har flera sökande liknande och rätt kompetens är 
erfarenhet från arbete i korpförening alltid meriterande. Information om att vi söker ny personal 
läggs alltid ut på vår hemsida och i Korpnytt. Vi välkomnar alltid sökande med erfarenhet från 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets föreningar och Nationella organisationer.
Styrelsen anser att förbundskansliet anpassar verksamheten så att den inte konkurrerar med       
den lokala verksamheten i korpföreningarna, utan fungerar och blir till ett stöd för Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundets medlemsorganisationer. Det görs regelbundet uppföljningar för att se till 
att konkurrens inte uppstår, vare sig hos förbundskansliet eller i medlemsorganisationerna.  
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Rekrytering och verksamhet, förbundskansliet.
Med anledning av att Korpen Nyköping till 2018 år förbundsmötet lämnade en motion om att man upp-
fattar det som att all rekrytering till förbundskansliet numera sker genom extern rekrytering. 
Det upplevdes därmed som en stor risk att förbundskansliet inte jobbar utifrån Korpens grundideologier 
och helt utan insikt hur verksamhet bedrivs lokalt. KN har fortfarande svårt att ta till sig att förbunds-
kansliet helt slutat rekrytera personal från Korpföreningarna samt ensidigt väljer ut vilka korpföreningar 
som får ingå i förbundets satsningar av nya aktiviteter och verksamheter. 

Under perioden sedan förra förbundsmötet (2018) har förbundskansliet i sina rekryteringar inte anställt 
någon från Korpens organisation. Det är frustrerande att höra att förbundsstyrelsen och ledingen på 
förbundskansliet föredrar våra konkurrenters ledare och verksamhet istället för rekrytering i egna 
verksamhet. Det uppfattas också som om förbundskansliet startat verksamhet som är en konkurrent till 
korpföreningarnas verksamhet. 

Korpen Nyköping anser nu att bland annat signalerna genom extern rekrytering och ensidigt infört KIT-
avtal kan innebära att förbundsstyrelsen genom förbundskansliet har för avsikt att ”ta över” och ”styra” 
lokal verksamhet. Något som tidigare också pekats på att det ”nya” KIT systemet också kan komma att 
användas till i framtiden.

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
Att  rekrytering till förbundskansliet ska rekryteras från korpföreningarna ute i landet.                          
 Målsättningen ska vara att till år 2025 hälften av de anställda på förbundskansliet ha                      
 rekryterats från korpföreningarna. 
Att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att se till att förbundskansliet anpassar verksamheten så
  att den inte konkurrerar med den lokala verksamheten i korpföreningarna utan blir ett stöd
 till Korpens medlemsorganisationer och att man regelbundet följer upp att så sker, både hos   
 förbundskansliet och i medlemsorganisationerna.

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist
Ordförande

Motion 5
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Punkt 14g.
Motion 6, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen

Motionärens förslag:
Att  förbundsmötet ogiltigförklarar beslut i §15.12 vid förbundsmötet 2018. 
Att  de ombud som representerar de organisationer som berörs demokratiskt eller    
 ekonomiskt av fråga tillåtas delta i omröstning eller hantering av frågan i övrigt.
Att punkt 2 införs i stadgarna.
Att  på grund av den felaktiga behandlingen vid röstning av frågan om medlemssystemet   
 och avgift för densamma vid förbundsmötet 2016 ska förbundsmötet 2020 behandla   
 frågan om ett nytt beslut ska krävas för medlemssystemet KIT där endast ombud enligt  
 punkt 2 tillåts delta i beslutet.

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 6:
I Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar 16 kap §5 står följande: ”Ombud har yttrande-, 
förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och 
förslagsrätt. Yttranderätt för andra kan medges genom beslut av förbundsmötet.”. Detta innebär 
att grundprincipen är att alla ombud har yttrande-, förslags-, och rösträtt oavsett vilken fråga som 
behandlas. Förbundsstyrelsens tolkning av likhetsprincipen är att alla medlemmar ska behandlas 
lika och ha samma rätt att påverka i en fråga som hanteras av förbundsmötet. 
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Röstning vid ekonomiska frågor. Uppföljning beslut förbundsmöte 2018.
Historik: 
Med anledning av röstning vid förbundsmötet i Lloret de Mar år 2016 genomfördes röstning av den så 
kallade ”30 kronan” till avsättning för framtagning av ett eget datasystem i Korpen. Ett flertal föreningar 
satte sig emot beslutet i Lloret de Mar vilket slutade i en omröstning med knapp majoritet för att inrätta 
ett eget medlemssystem i Korpen (det nu inrättade KIT-systemet). 
Vid omröstningen 2016 deltog ett antal ombud från olika organisationer som inte berördes av den        
ekonomiska delen i frågan. Korpen Nyköping ville av demokratiska skäl inte att förfarandet upprepa-
des och lämnade 2018 en motion till förbundsmötet med följande förslag till beslut: Att vid ekonomiska 
frågor ska bara de ombud som representerar de organisationer som berörs ekonomiskt av beslutet delta i 
omröstningen. 
KN ansåg sålunda att ombud vars organisationer inte berördes ekonomiskt i frågan inte heller borde       
få vara med och rösta i sådana frågor. I förbundsstyrelsens utlåtande (motions nr 6, protokoll 2018) 
hänvisades till likhetsprincipen i RF:s stadgar (8 kap. 8§) och att principen innebär att alla ombud har 
rösträtt i alla frågor. 

Till förbundsmötet 2020:
Vid kontroll av RF:s likhetsprincip uppges av RF:s jurister att den omfattar den idrottsliga delen och  
RF:s stadgar 8 kap. 8§ avser att alla deltagare i den idrottsliga aktiviteten inte ska behandlas olika.      
Likhetsprincipen i RF:s stadgar syftar inte till allas rätt att delta i alla beslut i en förening eller organi-
sation, vilket förbundsstyrelsen hänvisade till som avslag till Korpen Nyköpings motion nr 6 i §15.12 i 
årsmötesprotokollet 2018. Istället är likhetsprincipen en allmän gällande juridisk princip, med ursprung 
i bolagsrätten, som har syfte att ingen ska missgynnas eller särbehandlas genom beslut och inte får 
behandlas olika till den grad att det handlar om illojalitet, otillbörligt gynnande eller missgynnande         
och ska vara ett skydd mot felaktiga och ogrundade beslut. 

Korpen Nyköping lyfter frågan igen, då man anser att Korpföreningarna missgynnats i omröstningen i 
beslutet om gemensamt medlemssystem och avgiften för detsamma. Detta genom att ombud från andra 
organisationer i rörelsen som inte berördes, tilläts rösta i frågan vid förbundsmötet 2016. 

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
1.  Att  förbundsmötet ogiltigförklarar beslut § 15.12 vid förbundsmötet 2018.
2.  Att  vid ekonomiska frågor ska bara de ombud som representerar de organisationer som berörs demo 
  kratiskt eller ekonomiskt av fråga tillåtas delta i omröstning eller hantering av frågan i övrigt. 
3.  Att  punkt 2. införs i stadgarna. 
4. Att  på grund av den felaktiga behandlingen vid röstning av frågan om medlemssystem och avgift för  
  densamma vid förbundsmötet 2016 ska förbundsmötet 2020 behandla frågan om ett nytt beslut  
  ska krävas för medlemssystemet KIT där endast ombud enligt punkt 2 tillåts delta i beslutet. 

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist
Ordförande

Motion 6
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Punkt 14h.
Motion 7, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen

Motionärens förslag:
Att  samtliga handlingar som berör årsmötet, andra beslutande möten, ansökningar av projekt-  
 medel, erbjudanden, utbildningar och beslut i förbundsstyrelsen som i övrigt berör medlems- 
 organisationerna skickas till berörda medlemsorganisationers styrelser samtidigt.  

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 7:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets viktigaste informationskanaler är Korpnytt som går via 
mail till alla föreningar och vår interna hemsida, som numera har webbadressen korpenintern.se. 
Alla föreningar behandlas lika när det gäller information som berör alla. När handlingar till förbunds-
mötet skickas ut till ombuden läggs de samtidigt ut på vår interna hemsida och i Korpnytt som går 
via mail till alla föreningar.  Även övrig information förmedlas via Korpnytt och är alltid med länk till 
vår hemsida. Det finns några få satsningar eller projekt där endast en viss målgrupp berörs eller där 
vi vill ha pilotföreningar av en viss karaktär då denna grupp bjuds in, men det är undantag. 
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Handlingar till förbundsmöten och andra handlingar.
Med anledning av beslut § 15:10 2018 på Korpen Nyköpings motion: Att samtliga handlingar inför      
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsmöte ska skickas till alla medlemsföreningar,       
hänvisade förbundsstyrelsen i sitt utlåtande att handlingarna finns på förbundets hemsida och 
Korpnytt och ansåg motionen besvarad. 

Förbundsstyrelsen skriver nu i strategin för 2025 Fokus Korpen bland annat ”Vår vision och strategi 
kräver också att vi blir tydligare, både mot oss själva och mot omvärlden”. 

Korpen Nyköping anser att ett enkelt sätt att bli tydligare är att fler handlingar skickas till alla            
medlemsorganisationernas styrelser. Något som också funnits med i tidigare förbundsstadgar. 
KN anser att det borde gälla såväl handlingar till förbundsmöten som andra beslutande möten,              
ansökningar av projektmedel, erbjudanden, utbildningar och beslut i förbundsstyrelsen som berör    
medlemsorganisationerna.

Rimligtvis borde alla få chansen att delta i den demokratiska process som förbundsstyrelsen i               
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet säger sig eftersträva i olika strategier och visioner. 
Det känns inte rimligt som det fungerar idag där information om projekt och liknande sprids via utbild-
ningar, personligt till ledare, eller på andra olika sätt som gör att inte alla i organisationen får samma 
möjligheter att söka olika medel eller få aktuell information. KN anser att handlingarna på ett enkelt sätt 
kan skickas direkt till alla medlemsorganisationers styrelser via e-mail. 

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
Att  samtliga handlingar som berör årsmöten, andra beslutande möten, ansökningar av projektmedel,  
 erbjudanden, utbildningar och beslut i förbundsstyrelsen som i övrigt berör medlemsorganisa-  
 tionerna skickas till berörda medlemsorganisationers styrelser samtidigt.

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist
Ordförande

Motion 7
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Punkt 14i.
Motion 8, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla att-sats 1
Att avslå att-sats 2

Motionärens förslag:
Att förbundsstyrelsen redovisar vilka Korpföreningar som erhållit ekonomiskt stöd, 
 hur mycket och till vad under åren 2018 och 2019.  
Att förbundsstyrelsen fortsättningsvis vid förbundsmötet, redovisas vilka Korpföreningar         
 som får stöd, hur mycket och till vad i förbundets verksamhetsberättelse och ekonomiska  
 redovisning. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 8:
De medel som fördelas till föreningarna via projektstöd går direkt från Riksidrottsförbundet          
och finns därför inte med i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ekonomiska redovisning.     
Stödet handläggs endast av respektive specialidrottsförbund.
Vilka föreningar som erhållit ekonomiskt stöd via RF finns redovisat på Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundets interna hemsida, korpenintern.se.



Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Utbetalt stöd till föreningar. 
Med anledning av att Korpen Nyköping uppfattar det som att det kan finnas en obalans av utbetalt      
stöd till Korpföreningarna i Sverige anser Korpen Nyköping att förbundet öppet redovisar vilka         
Korpföreningar som erhållit någon form av ekonomiskt stöd åren 2018, 2019 och vad stödet avser. 
Detta är viktigt för att undanröja de spekulationer om att inte likhetsprincipen enligt RF-s stadgar           
8 kap. 8§ och den juridiskt tillämpbara likhetsprincipen tillämpas i samband med ansökningar och       
utbetalningar av medel till Korpföreningarna. 

Korpen Nyköping föreslår Förbundsmötet besluta:
Att  förbundsstyrelsen redovisar vilka Korpföreningar som erhållit ekonomiskt stöd,                                  
 hur mycket och till vad under åren 2018 och 2019. 
Att  förbundsstyrelsen fortsättningsvis vid förbundsmötet, redovisar vilka Korpföreningar 
 som får stöd, hur mycket och vill vad i förbundets verksamhetsberättelse och ekonomiska   
 redovisning. 

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist 
Ordförande

Motion 8
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Punkt 14j. 
Motion 9, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen

Motionärens förslag:
Att ta bort förklarande text i stadgarna, då dessa är ensidiga tolkningar som tid till annan kan  
 komma att tolkas annorlunda och då tolkningarna kan skapa förvirring mellan stadgar och  
 tolkningar. 
Att tillsätta en stadgekommitté med uppdrag att se över gjorda förändringar i stadgarna utifrån  
 beslut i tidigare protokoll från förbundsmöten och utreda om det kan anses finnas eventuella  
 brister i tydlighet i nuvarande stadgar. 
Att  utifrån vad stadgekommittén kommer fram, delge det till medlemsorganisationerna och         
 om behov finns, lämna förslag på eventuella stadgeändringar som behöver göras och            
 remittera  förslaget till medlemsorganisationerna för framtagande av förslag till justering     
 nästa förbundsmöte.  

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 9:
Stadgeändringar beslutas på varje förbundsmöte som en konsekvens av stadgepåverkande beslut. 
Förbundsstyrelsen anser inte att vi ska prioritera en total stadgeöversyn under kommande mandat-
period. Grunden i våra stadgar är Riksidrottsförbundets stadgemall.
Det är viktigt att poängtera att det är stadgetexten och sittande styrelses tolkning av den samma 
som gäller. Stadgarna presenteras på högersidan i de gröna rutorna och den beskrivande texten   
till vänster i dokumentet förklarar innehållet. Syftet med den förklarande texten är att göra det mer 
lättillgängligt och inkluderande. Förbundsmötet hösten 2016 beslutade om att komplettera stad-
garna med den förklarande texten.
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Stadgar rätt i tiden. 
Korpen Nyköping har försökt sätta sig in i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar, men har 
svårt att hitta i texterna. Förbundsstadgarna verkar vara ändrade i olika omgångar och det kan vara svårt 
att hitta vad som gäller. Det finns också en förklarande text vid sidan av stadgarna där det tolkas vad som 
och gäller. Det innebär att texten i stadgarna och sidotexten riskeras tolkas olika. 

Vid jämförelse med andra stadgar, t.ex. RF:s stadgar, så framstår Korpens som oklara i den nerkortade 
texten stadgarna som nu finns. Stadgar framstår också ibland som omgjorda och oklara på ett sätt som 
kan kännas onormalt för ett SF-förbund där man vill ha tydlighet och enkelhet. 

KN förstår inte syftet med de ändringar som gjorts över tid på olika förbundsstämmor. Ett exempel: När 
man tittar i äldre stadgar framgår klart och tydligt förbundsstyrelsens åligganden i §:er och 15 punkter 
där man klart och tydligt redogör för förbundsstyrelsens uppdrag. 

I nuvarande stadgar beskrivs förbundsstyrelsens med 2 punkter, nämligen att:
-  Utveckla, organisera och sprida arbetsplatsanknuten idrott och hälsoinriktad motionsidrott                     
 och rekreation. 
-  Anställa och vara arbetsgivare för förbundets generalsekreterare. 

Övriga 13 punkter enligt äldre stadgar har tagits bort. 

KN tycker det är viktigt med enkelhet och tydlighet i stadgarna. I RF:s stadgar, andra SF-Förbunds   
stadgar och till och med i stadgarna för Korpförening ses respektive styrelses åligganden tydligare. 

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
Att  ta bort förklarande text i stadgarna, då dessa är ensidiga tolkningar som tid till annan kan komma  
  att tolkas annorlunda och då tolkningarna kan skapa förvirring mellan stadgar och tolkningar. 
Att  tillsätta en stadgekommitté med uppdrag att se över gjorda förändringar i stadgarna utifrån    
  beslut i tidigare protokoll från förbundsmöten och utreda om det kan anses finnas eventuella   
  brister i tydlighet i nuvarande stadgar. 
Att  utifrån vad stadgekommittén kommer fram, delge det till medlemsorganisationerna och om behov  
  finns, lämna förslag på eventuella stadgeändringar som behöver göras och remittera förslaget till  
  medlemsorganisationerna för framtagande av förslag till justering nästa förbundsmöte. 
 

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist
Ordförande

Motion 9
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Punkt 14k. 
Motion 10, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen

Motionärens förslag:
Att ändra beslutet som togs 2018 och välkomna barn under 13 att delta och ge stöd   
 till föreningar som håller på med denna typ av verksamhet.   

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 10:
Frågan prövades genom en motion från samma förening på förra förbundsmötet.
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets är det enda förbund som vid sidan av olympiska och  
Parasport organisationerna (SOK, SPK och Parasportförbundet) har ett särskilt statligt stöd. Vi ska 
på uppdrag av Riksidrottsförbundet representera, stödja och stimulera utvecklingen av motionsi-
drott i samverkan med och genom företag och nationella organisationer. Vår särställning när det 
gäller samhällsstöd kräver att vi är tydliga och att det finns en distinktion mellan oss och andra SF.   
I de fall där lokala föreningar har verksamhet för barn rekommenderar vi alltid att föreningen anslu-
ter sig till det aktuella SF där verksamheten har sin hemvist. 
Vår position inom idrottsrörelsen och det stöd som vi kan räkna med i framtiden påverkas av vilka 
målgrupper som vi vänder oss till och prioriterar. 
På förbundsmötet 2018 tog Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet en ny strategi - Fokus Korpen 
2025. En viktig del av det beslutet var just att välja ut 4 prioriterade målgrupper vid sidan av vår 
vanliga vuxenverksamhet, ungdomar 13-25 år, familj – där barn naturligt är en del av verksamheten, 
seniorer och arbetsplatser. I samband med det beslutet prövades barn frågan. Förbundsstyrelsen 
är övertygad om att strategiskt arbete kräver att man håller i och inte ändrar viktiga vägval under 
innevarande strategiperiod.
Beslutet kring målgrupper som togs på senaste förbundsmötet innebar en förändring. Vi erbjuder 
numera verksamhet från 13 år (tidigare 16 år) men avstår från barnverksamhet utanför familjeverk-
samheten. Föreningar som vill komplettera med verksamhet för denna målgrupp rekommenderas 
att dubbelansluta sig till annat SF. Förbundsstyrelsen motiverar sänkningen till 13 år med att vi vill 
nå ut till nya grupper som inte deltar i idrott idag samt fånga upp de som lämnat idrottsrörelsen. 
Denna fråga är kontroversiell för en del andra SF och i dialoger med tex fotbollförbundet och inne-
bandyförbundet får vi ofta förklara att positionen Korpen vill ta inom idrottsrörelsen är att vi kom-
pletterar istället för att konkurrera. 
Mot bakgrund ovan samt att frågan prövades på förra förbundsmötet vill förbundsstyrelsen inte  
riva upp beslutet om målgrupper från 2018.
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Alla, oavsett ålder, är välkomna i Korpen. 
Med anledning av beslut från förbundsmötet 2018 om att Korpen inte ska syssla med verksamhet för 
barn under 13 år. 

Korpen Nyköping anser att ett sådant ställningstagande inte speglar behoven i samhället idag. Vi vet att 
utslagningen bland barn och ungdomar aldrig varit så stor som de sista åren. Korpen som organisation 
är mycket lämpad att öppna upp sin verksamhet för ALLA i samhället, samtidigt som vi kan känna att 
om man utestänger barnen från vår verksamhet ökar risken för många barn att fara illa. Korpen borde 
istället ställa sig bakom vissa delar i barnkonventionen som till exempel. Artikel 1, ett barn är alla under 
18 år. Artikel 2, ett barn har samma rätt och lika värde (inte utestänga från vår verksamhet). Artikel 3, 
ett barns bästa (Korpen) ska alltid komma i första rummet. Artikel 31, ett barn har rätt till lek, vila och 
fritid (Korpen). 

I Korpen kan barn också hållas från skadliga och osunda miljöer och lära sig många goda samhällsting, 
utan press och högt ställda krav. Korpen vänder sig också mycket till familjen med verksamhet idag.  
Korpen Nyköping vill att alla i familjen ska känna sig välkomna i Korpen och även där hitta verksam-
heter för hela familjen. Korpen täcker då också in grupper från arbetet, skolan, bostadsområdet och 
familjen. 

Korpföreningar som hjälper barn att hitta motion och får dom att engagera sig i form av rörelse eller    
annat borde även få medel till att utveckla sin verksamhet. 

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
Att  ändra beslutet som togs 2018 och välkomna barn under 13 att delta och ge stöd till föreningar      
  som håller på med denna typ av verksamhet.  
 

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist
Ordförande

Motion 10
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Punkt 14l. 
Motion 11, Korpen Nyköping
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen

Motionärens förslag:
Att i likhet med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar kapitel 8 §1 ”Avslutande 
 av medlemskap” besluta att samma förutsättningar ska gälla i Korpföreningarnas stadgar  
 kapitel 5. 4§ med texten ”Medlem som inte har betalat medlemsavgift två i år i rad anses       
 ha begärt utträde från den lokala Korpföreningen”..   

Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 11:
I normalstadgar för korpförening står att ”Medlem som ej har giltigt medlemskap anses ha begärt 
sitt utträde ut föreningen” (5 kap 4§). I KIT, där föreningar har sitt medlemsregister idag, sker en 
automatisk avslutning av medlemskapet efter ett år, eller efter medlemskapets slutdatum i de fall 
föreningen har medlemskap baserade på kalenderår. I KIT skickas, om så föreningen önskar, ut 
påminnelser om att medlemskapet snart löper ut så att detta kan förlängas av medlemmen. KIT 
kontrollerar även framåt i tiden, det vill säga om en medlem anmäler sig till en aktivitet som pågår 
längre än aktuellt medlemskaps giltighetstid så uppmanas medlemmen om att förlänga sitt med-
lemskap.
Föreningen kan själv välja om personen automatisk försvinner ur systemet efter 12 månader, eller 
utöka intervallet som medlemmen ligger kvar till exempelvis 24 månader. Detta gör att föreningen 
har en bra överblick över sina medlemmar under den aktuella perioden, och en eftersläpning på 
medlemsregistret uppstår inte. Det finns möjlighet att ha kvar personen i KIT ytterligare en tid framåt 
för att kunna påminna personen om att förlänga medlemskapet. Det åligger föreningen att följa 
GDPR gällande lagring av information av medlemmar som avslutat sitt medlemskap.
Förbundsstyrelsen förordar att vi inte ändrar då vi ser att nuvarande skrivning löser en problematik 
i hanteringen av ej betalande medlemmar när det kommer till deltagande i årsmöten, demokratiska 
processer eller aktiviteter. En ej betalande medlem anses vara medlem tills denne begärt sitt utträde. 
Eftersom utträden sällan begärs är syftet att underlätta för en förening när det kommer till att hålla 
ett uppdaterat medlemsregister med betalande medlemmar.
 



Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte i maj 2020.

Utträde medlem. 
Korpen Nyköping anser att det beslut som togs vid förbundsmötet 2019 gällande § 15.18 utträde ur 
förening med texten ”att en medlem som ej har giltigt medlemskap anses ha begärt utträde ur förening” 
innebär en större arbetsbelastning för föreningarna och återigen behöver tas upp på förbundsmötet.    
Anledningen är att förbundsstyrelsens beskrivning av bakgrunden och förslaget om stadgeändringen 
stället ökar det praktiska problemet för föreningen, om man dagen efter medlemskapet utgår också ska 
ta bort personen ur medlemsregistret. 

KN anser att det normalt kan vara en viss eftersläpning i medlemsregistret då många verksamheter är 
säsongsbetonade där medlem tillexempel i utefotboll blir medlem i april/maj och inte förlänger sitt med-
lemskap 1 januari året efter. 

KN anser det minskar administrationen om medlemmen då fortfarande finns i medlemsregistret, men 
som vilande medlem. 

Det känns också naturligt att Korpföreningarna i likhet med förbundsstadgarna, andra föreningar, SF 
och RF tar bort medlemmen år 2 om medlemskapet inte är betalt. 

Korpen Nyköping föreslår förbundsmötet besluta:
Att  i likhet med Korpen Svenska motionsidrottsförbundets stadgar kapitel 8 § 1 ”Avslutande av 
  medlemskap” besluta att samma förutsättningar ska gälla i Korpföreningarnas stadgar kapitel 5.  
  4§ med texten ”Medlem som inte betalat medlemsavgift två år i rad anses ha begärt utträde ur     
  den lokala Korpföreningen”.
 

Korpen Nyköpings styrelse/
Hans Bergkvist
Ordförande
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Motion 11



Kap 5 Öppet arrangemang
§3 För att delta i Korpens aktiviteter krävs ett 
personligt medlemskap. Detta berör dock ej 
öppna arrangemang.

 

Kap 5 Öppet arrangemang
§3 För att delta i Korpens aktiviteter krävs ett 
personligt medlemskap. Detta berör dock ej 
öppna arrangemang 1). 

1) Öppet arrangemang är av engångskaraktär. 
Återkommande erbjudande om att delta i ett  
arrangemang för en och samma individ är att 
betrakta som vanlig verksamhet vilket kräver   
medlemskap.

Nuvarande Förbundsstyrelsens förslag

Punkt 14m.
Förslag på ändringar av ”normalstadgar för                              
korpförening och annan till Korpen ansluten förening
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Punkt 14n. 
Medlemsavgift för 2021 och 2022
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets (nationella organisationer och föreningars)         
 medlemsavgift är oförändrad 2021 och 2022.  

Motivering:
Medlemsavgiften är idag 500 kronor för korpförening och annan till Korpen ansluten förening            
samt 2 000 kronor för nationella organisationer.

Punkt 14o. 
Avgift för gemensamt system, KIT
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  avgift för KIT för 2021 och 2022 är oförändrad 

Motivering:
Korpföreningens avgift för försäkring och administration är 50 kronor/medlem 2021 och 2022.
Annan till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ansluten förening för försäkring och admini- 
stration är 50 kronor/medlem 2021 och 2022. 

Punkt 14p. 
Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan         
2020-2022
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att  förbundsmötet godkänner förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning                           
 och ekonomisk plan. 
Se bilaga, ”Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2020-2022”
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Punkt 14q. 
Arvoden och ersättningar 2021 och 2022 
Revisionernas förslag till beslut:
Att  förbundsmötet godkänner förslag på ersättning till förtroendevalda i riksorganisationen,        
 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. 

Förslag till arvoden
Arvode ordförande:   50 % av prisbasbelopp 
Arvode vice ordförande:   25 % av prisbasbelopp
Mötesersättningen för en heldag: 5 % av prisbasbelopp 
Timersättningen:  en åttondel av mötesersättning för heldag 

Motivering:
Förbundsstyrelsen vill ha total transparens när det gäller arvoden och ersättningar till förtroende-
valda. Förtroendevalda innefattar Förbundsstyrelsen, Valberedningen, Lekmannarevisorerna samt 
Korpidrottsnämden. En schablonersättning för att slippa hantera förlorad arbetsförtjänst utgår till 
förtroendevalda per mötesdag eller timme.
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Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Skansbrogatan 7, Box 11016, 100 61 Stockholm
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