
Motion till KLTKs Arsmote 2018-05-07

KLTKs bristande hinsyn till FNs Barnkonvention

KLTK styrelse beslutade under Hans Hedstroms ordforandeskup foljande vid sitt
s ammantriide 2012-11, -26 .

,'I avvaktan pA att ffl tillstAnd ett personligt mote mellan medlem Alena ]ohansson och
klubbens representanter beslots att ej tilldela Alena |ohansson och Nathalie johansson en
spelriitt for vArterminen 201,3."

Min dotter var 10 Ar dA beslutet fattades. I en normal idrottsforening sA kan man stiinga av
en foriilder som uppfor sig oliimpligt i samband med barnets idrottande men inte
vederborandes barn fr6n riitten att utova sin idrott inom foreningen. I KLTKs fall var det
etter vdrre. Som framgAr ovan avstiingdes hon inte pga. nAgot som hon sjiilv hade gjort
utan pga. nAgot jag inte gSort, dvs. att ha ett mote med en person - Borje Vestberg - som jag
iir riidd for och kdnner mig hotad av. Det var ocksA sA att hon tilldelades ett likahArt straff
som undertecknad.

I barnkonventionen finns nedanstAende tvA artiklar.

Artikel 2.2
,>Konventionsstaterna skall vidta alla liimpliga Atgiirder for att siikerstiilla att barnet
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning pA grund av foriildrars,
v&rdnadshavares eller familjemedlemmari stiill*ir& verksamhet utkyckta Asikter eller
tro.>

Artikel 3.1.

"Y-d alla &tgiirder som ror barry vare sig de vidtas av offenttiga eller privata sociala
viilfiirdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndighetefeller lafstiftande organ,
skall barnets biista komma i friimsta rummet.>>

Cenom ett beslut brot s6ledes KLTKs styrelse mot barnkonventionen tv6 gAnger. KLTK
har en skyldighet att folja barnkonventionen eftersom den ingAr i Riksidrottsf=orbundets
stadgar vilka KLTK i sina stadgar Atagit sig att folja.

Mot denna bakgrund yrkar jag

att irsmotet beslutar att styrelsen siirskilt ska uppmdrksamma FNs barnkonvention i sitt
beslutsfattande.

Nena johansson



Styrelsens yttrande Motion: 

 

Motionen avser i korthet att årsmötet ska besluta att styrelsen särskilt ska uppmärksamma 

FN:s barnkonvention i sitt beslutsfattande.  

             

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.  

 

Motionen framställdes även vid de tre senaste årsmötena. Skälet till styrelsens förslag är 

liksom förra året att styrelsen i sitt arbete är skyldig att ta hänsyn till alla vid var tid tillämpliga 

lagar och regler liksom till hela idrottsrörelsens värdegrund och verksamhetsidé.  

 

Att för styrelsearbetet särskilda framhålla vissa regler eller, som motionen föreslår, en 

folkrättslig konvention framför andra lika angelägna regler och konventioner är varken 

lämpligt eller förenligt med RF:s verksamhetsidé och värdegrund. I RF:s regelverk nämns t 

ex FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning vid sidan om barnkonventionen utan inbördes 

prioritering. Styrelsen måste följaktligen i sitt arbete beakta hela idrottsrörelsens 

verksamhetsidé, vision och värdegrund. Att årsmötet skulle ge några specifika anvisningar i 

den delen framstår därför inte som behövligt eller lämpligt.  

 

Styrelsens interna arbetsordning är dessutom formellt en styrelsefråga och inte något som 

årsmötet bör ge anvisningar om. 

 


