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Inför årsmöte 2020 - 04 - 25.
Skillnaden i denna version är att motionerna från Hans-Erik Öberg (8 stycken) och en
från Kerstin Öberg är tillbakadragna. Även förslaget om avgift polo är inlagt.

Här kommer ett förslag på utformning av propositioner, inför årets årsmöte har 2 motioner lämnats
in. Om ni har synpunkter på innehåll och förslag på förbättrad utformning i någon fråga så är
ni välkomna med dem till gs@kanot.com som är styrelsens kontaktperson. När ni gör det finns
möjligheter att skicka ut reviderade förslag, som årsmötesdeltagarna hinner ta till sig och reflektera
över.
Propositioner, motionssvar och förslag till behandling av motionerna
I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, kommittéer
och ibland med inkomna motioner som grund.
Kursiverad överstruken text = text som föreslås utgå.
Kursiv text = styrelsens motivering i propositionstext och i motionssvar.

PROPOSITION nr 1 gällande Normalstadgar för kanotförening.
Det har tagits nya beslut på Riksidrottsmötet som påverkar våra normalstadgar för föreningarna.
Styrelsen har tagit fram ett förslag på justeringar enligt bilaga 1. Det handlar om könsfördelning i
styrelse, rapportskyldighet om klubbstyrelsens kontaktuppgifter, kravet på begränsat registerutdrag
och en del språkliga justeringar samt anpassning till dagens teknik vid möten. En avstämning med
RF:s jurist är gjord.

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.

PROPOSITION nr 2 gällande Normalstadgar för SDF.
Det har tagits nya beslut på Riksidrottsmötet som påverkar våra normalstadgar för SDF. Styrelsen
har tagit fram ett förslag på justeringar enligt bilaga 2. Det handlar om könsfördelning i styrelse,
rapportskyldighet om klubbstyrelsens kontaktuppgifter, kravet på begränsat registerutdrag, en möjlig
anpassning för valberedning i små SDF, bestraffningsärenden som nu ligger på SKF:s disciplinnämnd
och en del språkliga justeringar samt anpassning till dagens teknik vid möten. En avstämning med
RF:s jurist är gjord.

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Styrelsens yttrande över motion från Upplands KF gällande SDF normalstadgar
2 kapitlet 9 § punkt 9.
Styrelsen har sett över normalstadgarna för SDF och lagt fram en proposition nummer 2 som omfattar
även justering av 2 kap 9§ punkt 9. Därmed uppfylls den ändring Upplands KF motionerat om.

Styrelsen föreslår årsmötet att med detta anse att motionen är tillgodosedd/besvarad.

PROPOSITION nr 3 gällande stadgar för SKF.
Det har tagits nya beslut på Riksidrottsmötet som påverkar våra stadgar. Styrelsen har tagit fram ett
förslag på justeringar enligt bilaga 3. Det handlar om könsfördelning där ledamöter väljs,
antidopingarbete, styrelsens rapportskyldighet, kravet på begränsat registerutdrag och en del
språkliga justeringar samt anpassning till dagens teknik vid möten. En avstämning med RF:s jurist är
gjord.

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
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PROPOSITION nr 4 gällande Allmänna Tävlingsreglerna 2 kapitlet 1 §.
Representationsregler i Sverige.
Styrelsen har efter dialog med slätvattenkommittén bredd kommit fram till att ATR behöver
kompletteras. Skälet är de problem som uppstår för arrangörer när de ska lägga upp tävlingar och för
de som ansvarar för ranking som berör de problem Skåne lyfter fram i sin motion.
Kanotist som önskar tävla för annan förening ska meddela sin gamla förening detta skriftligt senast
den 31 december. Kanotist kan beviljas rätt att byta föreningstillhörighet ända fram till säsongens
första sanktionerade tävling om den gamla föreningen ger sitt skriftliga medgivande. Mottagande
förening är skyldig att meddela SKF kansli om bytet snarast efter det att övergången
överenskommits klubbarna emellan.

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Styrelsens yttrande över motion från Skånes Kanotförbund
Skåne föreslår att regler och beräkning av rankinglistor för sprint kanot tydliggörs och att
rankinglistor uppdateras inom en vecka efter en regatta eller SM samt att rankinglistor publiceras
på kanot.com.
Slätvattenkommittén har fört en dialog med Skåne och har även hjälpt styrelsen att lyfta fram fakta –
se bilaga 4. I korthet så har slätvattenkommittén ett seedningsstöd för arrangören. Det har redovisats
i samband med arrangörsträffen. Justeringar av ex koefficienter planerar kommittén att redovisas
årligen.
Vid genomgång av det som framförts som exempel på felaktig seedning under 2019 har inget fel
upptäckts men transparens är viktigt för tilltron till systemet och behöver hållas vid liv.
(seedningsstödet finns med i bilagan)
Seedningsstödets kvalitet är beroende på korrekta resultat, att klubb-, namn- byte är anmält (se
proposition 4), att personliga justeringar inte görs, att senaste seedning används och att
strykningar/efteranmälningarna är få. Förkortning av anmälningstiden har bidragit till bättre utfall.
Seedningstabellerna uppdateras så gott som alltid inför kommande tävling. Systemet sköts av frivilliga
krafter så att ha ett krav på redovisning inom en vecka är inte rimligt.
Redovisning på kanot.com bedöms som olämplig. Systemet finns tillgängligt på slätvattens
anmälningssida med lösenord som alla anmälande klubbar har tillgång till.

Styrelsen föreslår årsmötet motionen därmed ska anses besvarad.

PROPOSITION nr 5 gällande en ny gren parallellslalom.
Styrelsen föreslår årsmötet att anta de regler som tagits fram för parallellslalom, en variant av
kanotslalom. Parallellslalom har körts i Sverige i många år vid olika tillfällen, även internationellt
hålls denna typ av tävlingar som uppvisningstävlingar. Men det har inte funnits några separata regler
för detta. Reglerna bygger på kanotslalomreglerna och är presenterade i bilaga 5.

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.

PROPOSITION nr 6 gällande Allmänna tävlingsreglerna 4kap 1§.
Styrelsen föreslår att parallellslalom får RM-status i det fall proposition 6 antas.
Mästerskapstävlingarna i slalom och störtlopp omfattar:
RM och DM (H/D 27, 35, 40…), SM och DM (Seniorer), JSM och JDM (H/D 18), samt USM och
UDM (H/D 16)
K-1, C-1 och C-2 samt lag 3 x respektive kanottyp. C-1 och C-2 kan delta i K-1 lag. C-2 kan delta
i C-1 lag.
Samt RM för parallellslalom

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
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PROPOSITION nr 7 punkt 11 i dagordningen
Gällande föreningarnas medlemsavgift till Förbundet.
Avgiften för att finansiera Förbundets centrala service är 80kr per medlemsadress. Styrelsen
framförde 2019 att årsmötet inför kommande år bör överväga att koppla nivån till en indexuppräkning
för att följa inflationen. Styrelsen ser att tiden är mogen för ett sådant beslut. Eftersom föreningarnas
struktur och målsättning varierar har vi egenavgifter som gör att föreningar som har
tävlingsverksamhet bidrar för att nå en nivå som krävs för att konkurrera internationellt. SKF har
breddat verksamheten och har med sitt medlemskap i Svenskt friluftsliv och deltagande i det arbetet
kunnat skapa resurser för att utveckla bredd- och friluftsverksamhet. Projekt som vi jobbar med
sprider kunskap om paddling (säkerhet och teknik samt miljö). Det ger även ökade möjligheter att
initiera samarbete med ex Hav och vattenmyndigheten och länsstyrelser. Det innebär att SKF centralt
erbjuder ett mycket brett stöd till våra föreningar oavsett vilken föreningarnas huvudinriktning är.
Styrelsen vill säkerställa att vi fortsatt kan erbjuda ett bra stöd centralt och möta de ökade krav vi har
från de organisationer vi är medlem i och fortsatt vara offensiva.
SKF har en fortsatt positiv medlemsutveckling, 20 866 registrerade 2019-12-30, en ökning med 626
personer eller ca 3 % detta trots att vi gjort en viss rensning i registret.

Styrelsen förslår årsmötet att fastställa avgiften till 200kr/klubb och att årsavgiften
fortsättningsvis ska baseras på 80kr/medlemsadress baserat på konsumentprisindex
1april 2019 med en uppräkning som följer konsumentprisindex och avgiften sätts den 31
januari för aktuellt år. Höjning genomförs med avrundning till hel krona.

PROPOSITION nr 8 Punkt 12 i dagordningen
Idag gäller en fast sanktionsavgift på 300 kr och en rörlig avgift för Slätvattentävlingar på
20kr/deltagare över 20 tävlande i klasserna H/D 18 och äldre. Varje tävlande räknas bara en gång
oavsett antal starter.
Vi marknadsför tävlingarna via www.kanot.com med sextiotusen unika besökare under säsongen.
Intäkten från sanktion går till kostnader relaterade till tävlingsarrangemang. Det är kostnader för
hemsidan, marknadsföring, teknisk utrustning som ställs till arrangörernas förfogande, arbetet med ett
tävlingsprogram som gör att krockar mellan arrangemang undviks mm.

Styrelsen förslår årsmötet att avgifterna för 2021 ska vara oförändrade.

PROPOSITION nr 9 Punkt 13 i dagordningen.
Styrelsens förslag på anmälnings-, domar- och protestavgift för 2021 .
Avgifterna justerades 2016 (protestavgiften 2012) sedan de legat oförändrade sedan 2009. Ingen
motion finns i frågan. Styrelsen föreslår oförändrade startavgifter för 2021 enligt nedanstående.
Alla grenar Avgifter gäller för kanot/lag.
Avgifter
Maraton, Surfski och SUP
Storleken på startavgiften ska finnas med i sanktionsansökan
Drakbåt
Högsta belopp för anmälningsavgifter för Drakbåt

fri

1 000 kr/lag.

Polo
Högsta belopp för anmälningsavgifter för Polo A-turnering
500 kr/lag.
Högsta belopp för anmälningsavgifter för Polo B-turnering
300 kr/lag.
Om bassänghyran ligger på en sådan hög nivå att ett arrangemang inte kan genomföras utan
förlust kan arrangören efter dialog med ansvarig kommitté få dispens för en högra avgift.
Domaravgift
Riktlinjer för domaravgifter på svenska kanotpoloturneringar
A-turnering 50kr/match/lag om domare har minst domarutbildning steg 2-3.
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B-turnering 100kr/lag/turnering om dömande domare har minst domarutbildning steg 1-2.
Övriga grenar
Högsta belopp anmälningsavgift för ungdomar
90 kr
Högsta belopp anmälningsavgift för H/D-18 och äldre
150 kr
Högsta avgift får tas ut när det är hög klass på arrangemanget inom de områden arrangören ansvarar
för. Grenkommittén kan efter fråga från arrangör göra avsteg från ovan om nivån är jämförbar med
gällande beslut. Det gäller när en tävling arrangeras på ett annorlunda sätt och beräkning av avgiften
kompliceras.
Protestavgift
I alla grenar

500kr

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa ovanstående avgifter för 2021.
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