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Stadgar för Svenska Kanotförbundet (SKF) bildat 1904
3 kapitlet Valberedningen
1 § Sammansättning och sammanträden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter.
Båda könen ska vara representerade ibland valberedningens ledamöter.
…

5 kapitlet Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen - som är SKFs högsta beslutande organ när förbundsmöte inte är
samlat - består av ordförande och sex övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av både
kvinnor och män. Ett kön ska vara representerade med minst 40 % av ledamöterna i
styrelsen. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande och kassör samt tillsätter
de övriga funktioner som behövs.
…
2 § Skyldigheter
Styrelsen är skyldig att bl. a:
…
3. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom SKF Förbundet och dess
medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet.
…
6.

på begäran av RS, RIN, Idrottsombudsmannen, DoN eller DopK lämna de
uppgifter, rapporter och yttranden som krävs. Det gäller även begäran av andra
överordnande organ. Snarast underrätta DopK om det av internationellt
specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt har underrättats om en
misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid
utredning av sådan misstanke,

…
16. på begäran av RF lämna de upplysningar och handlingar, som krävs enligt RF:s
stadgar, samt på begäran av RF eller dess organ lämna yttranden, Pkt 6
(16)17. utse ombud och de suppleanter som behövs till RF-stämma, enligt 4 kapitlet 3 §
RF:s stadgar,
(17)18. fastställa rangordning för intagning där kanotkompetensen är en avgörande faktor,
18. fastställa normalstadgar för SDF,
…
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3 § Sammanträden, kallelse och beslutmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när styrelsen har beslutat om ett möte
eller på begäran av minst fyra ledamöter. Sammanträdet kan vara ett fysiskt möte eller
ske med hjälp av tekniska lösningar.
…
I brådskande fall får ordföranden besluta att ett ärende ska avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid exempelvis telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas
ska sådant beslut redovisas vid nästa sammanträde.
…

7 kapitlet Specialdistriktsförbund (SDF)
1 § Distriktsindelning
…
SF-distrikt bör omfatta samma geografiska område som motsvarande RF- SISU distrikt.
Beslut om annan regional indelning ska anmälas till RF för slutligt avgörande. Innan
beslut tas om SDF:s namn ska RF rådfrågas för att SDF inom olika idrotter med
gemensamma gränser ska få likartade namn.
…
3 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar ska följa de av SKF fastslagna och av RF granskade normalstadgarna för
SDF.
Ändring av eller tillägg till SDF-stadgar beslutas av SDF-möte. SKF ska godkänna de
av SDF-mötet antagna stadgarna innan de blir giltiga. med rätt för SKF att kan kräva
ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara
olämpliga.
4 § Revisorer och revision
SDF:s revisorer ska granska SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. DF
har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. Omfattar SFdistrikt flera DF, kan gäller det DF där SDF har sin hemort utse revisor. SDF ska årligen
till DF lämna in verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt
revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom
vars gränser SDF har sin hemort.

8 kapitlet Föreningarna
1 § Medlemskap i SKF
…
1.
Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar. Föreningens
organisationsnummer och Föreningens stadgar lämnas in. som Stadgarna ska
bygga på RF:s stadgemall för föreningar, strider inte mot RF:s eller SKFs stadgar
och de grundläggande principer på vilka dessa vilar. Om föreningen bedriver
idrott som en del av sin verksamhet och har stadgar som inte följer mallen
ovan räcker det med att föreningen förbinder sig att i sin idrottsliga
verksamhet följer vedertagna regler inom idrotten.
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Föreningen bedriver kanotverksamhet och har förbundit sig att i sin idrottsliga
verksamhet följa RF:s och SKFs stadgar, tävlingsregler, övriga regler samt beslut
fattade av överordnat idrottsorgan.
Föreningen har ett registrerat organisationsnummer.
Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för en dopingfri kanotidrott.

2 § Rättigheter och skyldigheter
Förening har rätt att på samma villkor som övriga medlemsföreningar, i enligt med SKFs
tävlingsregler och av idrottsrörelsen fastlagda principer, delta i SKFs verksamhet.
Förening är skyldig att;
…
6. lämna yttrande och tillhandahålla föreningens handlingar på begäran av RF (inklusive
Riksidrottsstyrelsen, Idrottsombudsmannen, Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden
och Dopingkommissionen), förbundsstyrelsen, disciplinnämnden, SDF- eller DFstyrelse samt lämna av dessa organ begärda uppgifter som krävs för bedömning av
föreningens verksamhet såsom medlem i SKF, samt.
7. aktivt verka för en dopingfri kanotidrott, se 1§

3 § Utträde
…
Förening som inte har betalt årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha
begärt sitt utträde ur SKF. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har
upphört.
…
4 § Uteslutning
Förbundsstyrelsen får utesluta förening som trots påminnelse;
- inte uppfyller villkoren enligt 1 §,
- underlåter att följa idrottens värdegrund,
- inte följer vad som föreskrivs i RF:s eller SKFs stadgar,
- inte rättar sig efter beslut som har fattats av överordnad organisation RF, SKF,
DF eller SDF,
- på annat sätt påtagligt motarbetat SKF:s intressen.
…

