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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	enlighet	med	kallelsen	upp-
tas i röstlängden om inte annat medges genom beslut av förbundsmötet. Ombud ska registreras 
före kl. 09:00. 

2. Yttrande-, förslags- och rösträtt
Ombud	har	yttrande-,	förslags-	och	rösträtt.	Förbundsstyrelsens	ledamöter	och	generalsekreteraren	
har	yttrande-	och	förslagsrätt.	Yttranderätt	för	andra	kan	medges	genom	beslut	av	förbundsmötet.

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	–	handuppräckning
 - För inlägg under annan punkt på dagordningen begärs ordet genom att till presidiet överlämna  
	 begäran	skriftligt	med	uppgifter	på	namn,	förenings-/	förbundstillhörighet	samt	punkt	på	dagordning.
2.		Alla	förslag	(yrkanden)	ska	skriftligen	lämnas	till	presidiet.	
3.  Vid förbundsmötet anmäld reservation ska reservationen skriftligen inlämnas till presidiet före  
 förbundsmötets avslutning.

5. Sekretariat, protokoll
Förbundsmötet väljer minst en sekreterare som ska svara för mötesprotokollet. Senast en månad 
efter	förbundsmötet	kommer	beslutsprotokollet	finnas	tillgängligt	på	Korpen	Svenska	Motions-
idrottsförbundets	hemsida	www.korpen.se.	Vid	omröstning	genom	votering	ska	röstfördelning	
anges	i	protokollet.	Förbundsmötesprotokollet	justeras	av	mötesordföranden	och	de	valda	proto-
kolljusterarna.

6. Beslut, omröstning
Alla	frågor	avgörs	genom	enkel	majoritet	och	öppen	omröstning	genom	handuppräckning	(vote-
ring).	Om	ombud	begär	det	ska	personval	ske	slutet.	Vid	omröstning,	som	inte	avser	val,	ska	vid	lika	
röstetal det förslag gälla 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

1. Förbundsmötets 
öppnande

(Förbundsmötet startar)
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att	 förbundsmötet	godkänner	att	andra	närvarande	på	förbundsmötet	har	yttranderätt.

Bakgrund
Enligt	Korpen	Svenska	Motionsidrottsförbundets	stadgar	har	ombud	på	förbundsmötet	
yttrande-,	förslags-	och	rösträtt.	Förbundsstyrelsens	ledamöter	och	generalsekreteraren	har	
yttrande-	och	förslagsrätt.	Förbundsmötet	bestämmer	om	andra	än	ombud	ska	ha	yttranderätt.	
Förbundsstyrelsen	anser	det	vara	viktigt	att	alla	har	möjlighet	att	uttrycka	sina	åsikter	och	föreslår	
därför	att	förbundsmötet	beslutar	om	yttranderätt	för	samtliga	närvarande	på	förbundsmötet.

Punkt 5. 
Yttranderätt för andra närvarande på förbundsmötet

1. Förbundsmötets 
öppnande

(Förbundsmötet startar)



Punkt 14. 
Behandling av inkomna motioner samt förbunds-                
styrelsens förslag till förbundsmötet 

Punkt 14a. 
Motion 1. Korpen Linköping, Korpen Motala och Korpen Norrköping

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen. 

Motionärens förslag:
Att	 förbundsstyrelsen	får	i	uppdrag	att	på	lämpligt	sätt	ta	tillvara	förslagen	i	motionen.

Förbundsstyrelsens utlåtande om motionen:
Agenda	2030	består	av	17	globala	mål	för	hållbar	utveckling	som	FN:s	medlemsländer	enades	om	
2015.	Målen	handlar	bland	annat	om	att	utrota	fattigdom,	bekämpa	klimatförändringar	och	säker-
ställa	en	fredlig	och	inkluderande	värld.	För	att	vi	ska	nå	de	globala	målen	krävs	engagemang	från	
olika	aktörer	som	civilsamhällesorganisationer,	kommuner,	regioner,	forskare	och	näringsliv.	Vi	har	
alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. 

Med	idrotten	som	verktyg	har	vi	stor	potential	att	nå	människor	oavsett	bakgrund,	religion	eller	socio-
ekonomisk	situation.	Korpen	Svenska	Motionsidrottsförbundet	ger	ett	betydande	och	direkt	bidrag	
till	Agenda	2030	genom	vår	verksamhet	med	bredd-	och	motionsidrott	för	alla.	På	så	sätt	främjar	vi	
en	hälsosammare	livsstil	som	i	sin	tur	bidrar	till	en	bättre	folkhälsa.	

I Mål 3 – God hälsa och välbefinnande	hittar	vi	alltså	grunden	i	vår	verksamhet.	Korpen	Svenska	
Motionsidrottsförbundet	har	något	som	vi	är	ensamma	om	i	Sverige:	motion	som	passar	alla.	Hos	
oss kan individer delta i såväl lagidrott som gruppträning, utöva någon av alla våra racketsporter 
eller	vara	en	del	av	ett	öppet	arrangemang.	Korpen	finns	över	hela	Sverige	och	varje	dag	motionerar	
tusentals	människor	i	någon	av	våra	föreningar	och	på	våra	arbetsplatser.	Utöver	Mål	3	bidrar	vi	på	
olika	sätt	även	till	Mål	4	(God	utbildning	för	alla),	Mål	5	(Jämställdhet),	Mål	10	(Minskad	ojämlikhet)	
och	Mål	16	(Fredliga	och	inkluderande	samhällen).	

Förbundsstyrelsen	anser	att	Korpen	Svenska	Motionsidrottsförbundet	redan	idag	genom	vårt	ar-
bete	bidrar	till	att	de	globala	målen	uppfylls	men	ser	också	att	vi	har	möjlighet	att	ta	ett	ännu	större	
samhällsansvar.	Vi	kan	även	bli	bättre	på	att,	både	internt	och	externt,	synliggöra	och	kommunicera	
på	vilket	sätt	våra	olika	arbetsområden	och	projekt	bidrar	till	Agenda	2030.	Vi	stödjer	gärna	de	
föreningar	och	förbund	som	vill	ha	hjälp	med	att	identifiera	och	synliggöra	sitt	arbete	med	målen	i	
Agenda 2030. 
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Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förbundsmöte 22 maj 2022.

Korpen och Agenda 2030.
Agenda 2030 och de globala målen för att skapa en hållbar utveckling.

För	att	vara	en	attraktiv	och	en	förening	i	framkant,	så	ser	vi	att	Agenda	2030	borde	vara							
en	del	i	Korpens	utveckling,	och	för	att	de	globala	målen	ska	bli	verklighet	måste	alla	delar				
av	samhället	–	organisationer,	näringsliv,	offentlig	sektor,	föreningar	och	enskilda	individer	–	
vara med. 

Föreningar	bör	ha	en	central	roll	i	arbetet	med	att	nå	Globala	målen	oavsett	hur	stor	eller							
liten	förening	man	är,	så	kan	alla	vara	med	och	bidra.	Vi	kan	bidra	till	alla	mål	och	framför					
allt	till	de	mål	som	handlar	om	hälsa,	demokrati,	inkludering,	integration	och	hållbara	städer	
och	samhällen.

Tillsammans	kan	vi	bidra	genom	Korpens	verksamhet	för	att	uppnå	målen,	och	stärka								
Korpens	bidrag	till	samhället.	Men	för	att	lyckas	behöver	vi	samarbeta	och	skapa	engage-
mang på olika nivåer inom Korpen. Genom detta arbete kan vi samarbeta med kommuner, 
regioner	och	näringslivet	runt	om	i	landet.	

Därför ser vi Korpen som en självklar aktör, som ska aktivt bidra/verka till att de globala  
målen	uppfylls.	Korpen	bedriver	idag	en	bred	verksamhet	mot	många	målgrupper	där													
detta	arbeta	tordes	vara	en	naturlig	del	av	verksamheten.	

Det	är	viktigt	att	Korpen	gör	sitt	arbete	för	en	hållbar	utveckling	och	Agenda	2030.	

Att	förbundsstyrelsen	får	i	uppdrag	att	på	lämpligt	sätt	ta	tillvara	förslagen	i	motionen.

Korpen Linköping
Korpen Motala
Korpen	Norrköping
Korpen Östergötland

Motion 1.
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Punkt 14b. 
SDF-utredning

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att		 uppdra	åt	förbundsstyrelsen	att	tillsätta	en	utredning,	med	bred	representation	från	orga-
nisationen,	rörande	Korpen	Svenska	Motionsidrottsförbundets	regionala	organisering	(SDF)	och													
deras uppdrag, samt till förbundsmötet 2024 lämna förslag på en organisationsmodell för fram-   
tida	distriktsverksamhet.

Bakgrund:
Korpen	Svenska	Motionsidrottsförbundet	har	idag	18	specialdistriktsförbund	(SDF)	vars	främsta	
uppdrag	är	att	ansvara	för	att	söka	regionala	bidrag	och	verka	för	ökade	bidrag	från	landsting	och	
regioner	till	Korpen	och	idrotten	i	övrigt1).	Utöver	detta	kan	korpföreningar,	för	att	stärka	och	ut-
veckla	verksamheten,	ge	SDF	i	uppdrag	att	samordna	och	genomföra	verksamhet2). Idag arbetar 
Korpen	Svenska	Motionsidrottsförbundets	18	SDF	på	olika	sätt	–	ett	par	har	anställd	personal	och	
resterande	SDF	består	av	ideellt	sammansatta	styrelser.	Resurserna,	och	arbetet,	ser	olika	ut	i	lan-
det	och	det	finns	i	dagsläget	varken	en	gemensam	struktur	eller	ett	likriktat	stöd	till	våra	föreningar.				
De	ideella	krafter	som	finns	samlade	i	våra	SDF	är	otroligt	viktiga	för	Korpen	Svenska	Motions-
idrottsförbundets	framtida	utveckling	och	att	effektivt	ta	vara	på	dessa	resurser	är	en	viktig	driv-
kraft	i	att	göra	en	utredning	av	hur	SDF:ens	uppdrag	och	organisering	ska	se	ut.	Det	ska	vara							
roligt att engagera sig i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet!

Att	göra	en	utredning	av	SDF:ens	uppdrag	och	organisering	är	på	intet	sätt	unikt	för	Korpen					
Svenska	Motionsidrottsförbundet.	De	senaste	åren	har	motsvarande	arbete	gjorts	av	ett	antal				
specialidrottsförbund	och	vi	ser	att	vi	i	vårt	arbete	kommer	att	kunna	dra	nytta	av	den	resa	som				
de	har	gjort.	

Utifrån	ovan	beskrivna	bakgrund	föreslår	förbundsstyrelsen	till	förbundsmötet	att	tillsätta	en	ut-
redning med bred representation från samtliga led i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets 
organisation.	Utredningen	bör	arbeta	förutsättningslöst	men	med	ett	tydligt	uppdrag.	Syftena															
med	utredningen	är	att	komma	med	förslag	för	att	öka	tydligheten	och	att	kunna	använda	resurser	
på	ett	effektivt	sätt.	

 1 Enligt Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar 5 kap § 3. 
 2 Enligt Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet stadgar 5 kap § 4.
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Kap 3 Korpens medlemmar
2 § Korpförening är en förening som vill bedriva 
verksamhet	i	enlighet	med	Korpen	Svenska	
Motionsidrottsförbundets	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 medlemska-
pet i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
förbinder sig föreningen att följa de villkor för 
medlemskap som beslutats av Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundets representantskap 
2016,	dess	stadgar	och	övriga	regler	som	gäller	
från tid till annan för medlemsförening.

Kap 3 Korpens medlemmar
3 § Annan till Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet	ansluten	förening	ska	ha	ett	ända-
mål som stämmer med Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet, vara demokratiskt 
uppbyggd	samt	vara	öppna	för	alla.	För	kate-
goriföreningarna	(korporationer)	gäller	att	de	
ska	vara	öppna	för	alla	på	arbetsplatsen	och	
bostadsområdet, den ansluter som medlemmar 
de	individer	som	deltar	i	Korpens	verksamhet.	
Föreningen ska anta stadgar som är förenliga 
med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets 
och	Riksidrottsförbundets	normalstadgar	för	
sådan förening.

Kap 8 Avslutande av medlemskap
2 §	Förbundsstyrelsen	får	utesluta	medlemsor-
ganisation om den, trots påpekanden, inte följer 
vad som står i Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundets stadgar eller Riksidrottsförbundets.

Kap 15 Upplösning av förbundet
2 § 	I	händelse	av	beslut	om	upplösning	ska	
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
tillgångar överlämnas till Riksidrottsförbundet 
som ska förvalta tillgångarna som god man.          
Om förbundet bildas igen inom tre år återläm-
nas tillgångarna.

Kap 3 Korpens medlemmar
2 § Korpförening är en förening som vill bedriva 
verksamhet	i	enlighet	med	Korpen	Svenska	
Motionsidrottsförbundets	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 medlemska-
pet 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.

Kap 3 Korpens medlemmar
3 § Annan till Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet	ansluten	förening	ska	ha	ett	ända-
mål som stämmer med Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet, vara demokratiskt 
uppbyggd	samt	vara	öppen	för	alla.	För	kate-
goriföreningarna	(korporationer)	gäller	att	de	
ska	vara	öppna	för	alla	på	arbetsplatsen	och	
bostadsområdet, den ansluter som medlemmar 
de	individer	som	deltar	i	Korpens	verksamhet.	
Föreningen ska anta stadgar som är förenliga 
med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets 
och	Riksidrottsförbundets	normalstadgar	för	
sådan förening.

Kap 8 Avslutande av medlemskap
2 §	Förbundsstyrelsen	får	utesluta	medlemsor-
ganisation om den, trots påpekanden, inte följer 
vad som står i Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundets	och/eller	Riksidrottsförbundets	
stadgar.

Kap 15 Upplösning av förbundet
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.

NUVARANDE FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG

Punkt 14c. 
Förslag på ändringar av ”stadgar för 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet”
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Punkt 14d. 
Medlemsavgift för 2023 och 2024
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att		 Korpen	Svenska	Motionsidrottsförbundets	(nationella	organisationers	och	föreningars)													
medlemsavgift	är	oförändrad	2023	och	2024.	

Motivering:
Medlemsavgiften	är	idag	500	kronor	för	korpförening	och	annan	till	Korpen	ansluten	förening								
samt 2000 kronor för nationella organisationer.

Punkt 14e. 
Avgift för gemensamt system, KIT
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att		 avgiften	för	KIT	för	2023	och	2024	är	oförändrad.

Motivering:
Avgiften	för	försäkring	och	administration	är	50	kronor/medlem	under	2023	och	2024																						
för såväl korpföreningar som andra till Korpen anslutna föreningar.

Punkt 14f. 
Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2023-2024
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att		 förbundsmötet	godkänner	förbundsstyrelsens	förslag	till	verksamhets-
inriktning	och	ekonomisk	plan.	

Se	bilaga	”Verksamhetsinriktning	samt	ekonomisk	plan	2023-2024”

Punkt 14g. 
Arvoden och ersättningar 2023 och 2024
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.

14. Behandling av 
förbundsstyrelsens förslag till 
förbundsmötet samt inkomna 

motioner
Förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner

En motionsrörelse – ett uppdrag

Verksamhetsinriktning och 
ekonomisk plan 2023-2024

Svenska Motions-
idrottsförbundet


