
 

JFS Stadgekommittén 2015 

	  

Japanska Föreningen i Stockholm Stadgekommittén 

	  

Vid ordinarie årsmöte, 2014 03 22, beslutade närvarande medlemmar att tillsätta en stadgekommitté. 
Årsmötet gav styrelsen rätten att bilda JFS stadgekommitté. Senare valdes Norio Torimoto som ledare 
och bildade kommittén och han valde ut kommitténs medlemmar. 

Stadgekommittén bildades enligt följande: NorioTorimoto (Stadgekommitténs ordf.), Yuu Komaki, 
Susanne Gaje, Tomas Persson, Narongin Mayumi, Miwako Nagata (observatör). Kommittén fick hjälp av 
Torsten Palm (jurist) och av Mari Tase som översättare till japanska (se presentation nedan) tid 

Från mitten av 1980talet har JFS utvecklats mycket i samarbete med landstinget och kommunens 
avdelning för invandrarpolitik i Stockholm. Årligen fick JFS bidrag i proportion till medlemsantal och år 
samt projektbidrag om vårt projekt passade in i landstingets eller kommunens målsättning. För att få ett 
sådant bidrag måste JFS ha en stadga som klart visar att det är en demokratisk och ideell förening och 
icke en vinstdrivande organisation. Vår stadga som gäller för närvarande skapades av f.d. styrelseordf. 
Yoji Kasajima och JFSs dåvarande ledare genom att studera föredömliga stadgar i andra 
invandrarföreningar och med hjälp av advokat Sven Adamsson.	  Trotts att vår stadga är av mycket god 
kvalitet har det uppstått problem efter den 30 år långa tiden.  

Stadgekommitténs målsättning var att förbättra stadgan och anpassa den till dagens verksamhet. JFSs 
avsikt är att verksamheten skall flyta på utan hinder. Hittills har JFS fungerat med bristfällig japansk 
översättning av stadgan istället för originalstadgan på svenska. Inte bara i den svenska stadgan utan också 
i japansk översättning används gamla ord som med tiden har blivit opassande. Under 30 år ändrades 
stadgan bit för bit. Varje gång ändrades meningar och det gjorde att även den japanska översättningen 
ändrades. Vår nuvarande livsstil har ändrats enormt när man jämför med tiden när vår stadga bildades. Nu 
lever vi i en tid när det t ex skrivs följande; “…. Medlemmana kan printa ut och skicka eller posta….“.  
När stadgarna skrevs var vi långt ifrån internetsamhället; kanske började familjerna skaffa fax.  

Den viktigaste punkten var att förbättra styrelseledamöternas mandatperiod för ordförande, sekreterare 
och kassör. Idag är bestämmelserna svårtolkade. Särskilt är det ett stort problem för valberedningen. Vi 
bedömde att vissa paragrafer måste förklaras bättre. Vissa tillägg behövs för att föreningens verksamhet 
skall fungera och flyta på bra. Tidigare var JFS ansluten till Japanska Riksförbundet i Sverige men detta 
förbund finns inte kvar sedan mer än 10 år. Paragrafer som anknyter till Japanska Riksförbundet måste 
därför tas bort ur stadgan. Vi, stadgekommittén, visar parallellt nuvarande stadga och kommande 
stadgeförslag på JFSs hemsida under ett år. Medlemmar kan läsa och skicka frågor till 
stadgajfs@gmail.com.	  På ordinarie årsmöte 2017 kommer den nya stadgan upp till beslut. Stadgan är till 
för JFS och dess medlemmar. Vi hoppas att förslaget kommer att gillas. 
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Presentation av kommitténs medlemmar 
Norio Torimoto: F.d. Styrelseordförande för JFS. F.d. Valberedning. F.d. anställd vid Riksskatteverket  
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Yuu Komaki: F.d. Styrelseordförande för JFS, Medlem av ”International Theatre Institute”. 
 
Susanne Gaje: F.d. Föredragande vid Sveriges riksdag, Sekreterare vid Svensk-Japanska 
Parlamentarikerförbundet 
                                                                                                                                                                           
Tomas Persson:	  F.d. gymnasielärare, flera uppdrag som styrelseordförande eller styrelseledamot 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Mayumi Narongin:	  Styrelseledamot för JFS, Magisterexamen av Business Organisational Studies. 
Nuvarande instruktör/föreläsare på nätverket Schyst resande för hållbart resande, och student på Vatten 
och miljöteknik. 	  
	  
Miwako Nagata: Revisor i JFS. F.d. Kassör i JFS, Redovisningskonsult på Crescendo Ekonomi 	  
	  
Medverkan 

Torsten Palm:	  Jurist, F.d. Informationschef på Allmänna reklamationsnämnden	  

Mari Tase: F.d. anställd vid Exportrådet, Tolkauktorisation (Svenska/Japanska) av Kommerskollegium, 
Cambridge Proficiency 

	  

	  


