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Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 19 mars 2016
Quality Arlanda Hotel, Stockholm
Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets ordförande Nils Johansson som hälsade alla
deltagare välkomna.
Nils fortsatte sedan med att kort sammanfatta den utveckling Svensk kanot har haft de
senaste åren. Det finns mer att jobba vidare på och utveckla men även väldigt många delar
att vara stolt över.
En stund för att hedra de kanotister som gått bort under den senaste perioden genomfördes
med minnesord över Ingrid Wallgren, Tommy Karlsson, Rune Cernerud samt Lars-Olov
Tillman. Det avslutades med en tyst minut.
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet med
den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden som grund.
Röstlängden för Årsmötet fastställdes till att omfatta 38 röster, enkel majoritet blir 20
röster och kvalificerad majoritet blir 26 röster.
2. Fastställande av dagordning för mötet.
Hans-Erik Öberg kompletterade punkt 8 med lekmannarevisorns rapport.
Mötet beslutade att godkänna föreliggande dagordning med den justeringen.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet har utlysts på www.kanot.com i slutet av oktober 2015.
Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst.
4. Val av mötesordförande.
Valberedningen Josefine Larsson.
Inga övriga förslag.
Årsmötet beslutade att välja Josefine Larsson till mötesordförande.
5. Val av sekreterare för mötet.
Valberedningen föreslog Dag Johansson.
Inga övriga förslag.
Årsmötet beslutade att välja Dag Johansson till mötessekreterare.
6. Val av två personer som tillsammans med ordförande justerar mötets protokoll
samt två rösträknare.
Förslag på och Emma Andersson och Helén Jönsson.
Inga övriga förslag.
Årsmötet beslutade att välja Emma Andersson och Helén Jönsson till att justera
dagens protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare under årsmötet.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
Kerstin Öberg (Uppland) lyfte att ekonomiska handlingar kommit ut sent och bad om
förståelse för att distrikten inte fullt ut hunnit sätta sig in i alla delar.

Sidan 2/7

Verksamhetsberättelse
Årsmötets ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. Under
genomgången kom en del inlägg från deltagarna och vissa medskick kring både
mindre förändringar i berättelsen för det gångna året samt önskemål om framtida
åtgärder.
Årsmötet beslutade sedan att godkänna verksamhetsberättelsen.
Förvaltningsberättelsen
På förslag av ordförande beslutade Årsmötet att fastställa förvaltningsberättelsen i
samband med kommande punkt då fastställande av balans- och resultaträkning
fastställs.
Under verksamhetsberättelsen noterades förutom frågor som besvarades omgående;
rubrik styrelsen gjorde Dag Johansson en djupare analys av siffrorna som
fortfarande har en negativ utveckling. Bilden är att de yngsta har höga siffror men
tappet som funnits följer med upp i åldrarna och ligger nu i åldersklassen 13-16 år.
Utredningen om medlemsavgifter etc. Anders informerade om att det funnits en
bred majoritet för en syn på frågorna men att en enighet i gruppen inte nåtts. Det kan
till del förklaras av att Anders inte fått till de möten som krävts för att nå fram ett
faktum Anders som ordförande i gruppen tog på sig ansvaret för.
Resultaträkning
Diskussion om resultaträkningen genomfördes. Det framkom motstående synpunkter.
Revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning för
det senaste verksamhetsåret samt lekmannarevisorns rapport.
Revisorernas berättelse lästes upp i vilken de utsedda revisorerna tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015 och rekommenderade Årsmötet
att fastställa balans- och resultaträkningen.
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och röstade därmed ja
till att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Lekmannarevisorns revisionsberättelse togs upp och lekmannarevisor Eric Zeidlitz
presenterade sin bild. Han belyste vissa brister som han uppfattade i hur ekonomin
har skötts, vilket resulterade i att han inte tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
Uppland instämde i lekmannarevisorns kritik och önskade att styrelsen tar till sig de
medskick som gjorts. Uppland önskade även att den auktoriserade revison ändrar
benämningen ”förening” till ”förbund”.
En kortare diskussion kring revisorns samt lekmannarevisorns berättelser fördes
innan mötet gick vidare.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Med ledning av revisorernas berättelse beslutade årsmötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.
Stockholm och Uppland reserverade sig mot beslutet med totalt sju röster.
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Omstrukturering i dagordningen
Ordförande för årsmötet föreslog att möblera om i dagordningen med anledning av att vissa
representanter riskerade att hamna i tidsnöd och då missa punkterna gällande val.
Årsmötet godkände föreslagen förändring och därmed ta punkterna i dagordningen i annan
ordning och ta punkt 14-19 innan mötet sedan fortsatte från punkt 10. Det innebar att
Västsvenska kunde delta vid valen men inte fullt ut på punkten 10. Även Skåne lämnade
något innan mötet avslutades. Röstlängden justerades 2 gånger.
Stockholm och Uppland reserverade sig mot beslutet med totalt sju röster.
9. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner och av motioner som har
kommit in till förbundsstyrelsen senast den 1 december, enligt 2 kap 2 §.
Proposition nr 0; Ändringar i SKF:s stadgar om tillägg i internationella
organisationstillhörigheter.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Motion nr 1; Från Upplands KF gällande stadgeändring för införande av
suppleanter till SKF:s styrelse.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion nr 2; Från Upplands KF gällande uteslutning av Falu KK.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. Dialog genomfördes.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion från Falu KK, ny röstordning inom kanotslalom
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. Dialog genomfördes.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Proposition nr 1; Utmärkelser, ”Stor kanotist” även inom Drakbåt.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr 2; SM-klass Drakbåt.
Styrelsen föreslår årsmötet tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Motion nr 3; Från Upplands KF
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Proposition nr 3; Förtydligande av Allmänna tävlingsregler 3 kapitlet 1§
Styrelsen föreslår Årsmötet tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
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Motion nr 4; från Upplands KF, ta bort C2 turist som tävlingsklass
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion nr 5; Alternativa lagledarträffar
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion från Södermanlands KF; se över egenavgifter
En kort presentation av motionens intention samt de goda diskussioner som fördes
på förmötet innan Årsmötet.
Årsmötet beslutade att tillstyrka motionen utifrån den förda diskussionen och bilda en
grupp med uppgift att vidare diskutera frågan.
Proposition nr 4; Tävlingstekniska regler, Stående Paddling
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr 5; Ändringar i handlingsplan
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
10. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet. I och med punkt 11
behandlades även proposition nr 6.
Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa avgiften för 2017 till 200 kr/klubb samt 70
kr/medlemsadress.
Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag och fastställde avgiften för 2017 till
200 kr/klubb samt 70 kr/medlemsadress och därmed tillstyrktes proposition nr 6.
11. Fastställande av sanktionsavgift. I och med punkt 12 behandlades även
proposition nr 7.
Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa avgiften för 2017 till en sanktionsavgift på
300 kr för alla tävlingar samt en rörlig avgift för sprint- och maratontävlingar till 20
kr/deltagare, över 20 tävlande för klasserna H/D 18 och äldre.
Årsmötet beslutade att fastställa sanktionsavgiften i enlighet med styrelsens förslag
och därmed tillstyrktes propositionen.
12. Fastställande av högsta belopp för anmälnings- och protestavgift. I och med
punkt 13 behandlades även proposition nr 8.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2017 enligt nedan.
Magnus Mattsson-Mårn (Småland-Blekinge) gjorde ett medskick om att under året
inleda en diskussion om att höja anmälningsavgiften från 2018.
Maraton, Surfski och SUP
Storleken på startavgiften ska finnas med i sanktionsansökan

fri
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Polo
Högsta belopp för anmälningsavgifter för Polo A-turnering
Högsta belopp för anmälningsavgifter för Polo B-turnering

500 kr/lag.
300 kr/lag.

Riktlinjer för domaravgifter på svenska kanotpoloturneringar
A-turnering 50kr/match/lag om domare har minst domarutbildning steg 2-3.
B-turnering 100kr/lag/turnering om dömande domare har minst domarutbildning steg
1-2.
Övriga grenar
Högsta belopp anmälningsavgift för ungdomar
Högsta belopp anmälningsavgift för H/D-18 och äldre

80 kr
130 kr

Högsta avgift får tas ut när det är hög klass på arrangemanget inom de områden
arrangören ansvarar för.
Alla grenar
Avgifter gäller för kanot/lag.
Protestavgift

500 kr

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av
ovanstående avgifter för 2017.
13. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande
verksamhetsår.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2016 lyftes med frågan om det fanns några kommentarer.
Soizick (Dala-Z) gjorde ett medskick om att föra in de nyckeltal som finns i
verksamhetsberättelsen även i verksamhetsplanen med formulerade mål. Hon
framförde även önskemål om att ta en diskussion kring att föra in ytterligare relevanta
nyckeltal för att följa verksamhetens utveckling.
Ekonomisk plan
Den ekonomiska planen (budget) för 2016 lyftes med frågan om det fanns några
kommentarer.
Några korta frågor lyftes och besvarades.
Årsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsplan och ekonomisk plan.
14. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan
Styrelsen föreslår att www.kanot.com skall vara officiellt kungörelseorgan för 2016.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag med www.kanot.com som officiellt
kungörelseorgan för 2016.
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15. Val av förbundsordförande, även ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av
ett år
Valberedningen föreslår Nils Johansson.
Inga övriga förslag.
Årsmötet beslutade att välja Nils Johansson till förbundsordförande för en tid av ett
år.
16. Val av tre övriga ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Karin Falk, Lovisa Sandström och Jörgen Westerlind.
Dala-Z föreslår Tommy Vince.
De nominerade kandidaterna som var på plats presenterade sig.
Sluten omröstning begärd, genomförd, och räknad av valda rösträknare.
Rösterna föll enligt följande:
 Jörgen Westerlind, 34 röster.
 Karin Falk, 35 röster.
 Lovisa Sandström, 38 röster.
 Tommy Vince, 7 röster.
Årsmötet beslutade att välja Jörgen Westerlind, Karin Falk och Lovisa Sandström till
ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Val av en ledamot av förbundsstyrelsen, fyllnadsval för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Mattias Thernström.
Dala-Z föreslår Tommy Vince.
Sluten omröstning begärd, genomförd och räknad av valda rösträknare.
Rösterna föll enligt följande:
 Mattias Thernström, 34 röster
 Tommy Vince, 4 röster
Årsmötet beslutade att välja Mattias Thernström till ledamot av förbundsstyrelsen för
en tid av ett år.
17. Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Joakim Söderin.
Inga fler förslag.
Årsmötet beslutade att välja Joakim Söderin till auktoriserad revisor för en tid av ett
år.
Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen som
suppleant för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Ulrika Romson.
Inga fler förslag.
Årsmötet beslutade välja Ulrika Romson till suppleant för den auktoriserade revisorn
för en tid av ett år.
Val av en lekmannarevisor
Valberedningen föreslår Erik Zeidlitz.
Mellansvenska KF föreslår Kent Antonsson.
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Sluten votering begärd, genomförd och räknad av valda rösträknare.
Rösten föll enligt följande:
 Eric Zeidlitz, 14 röster.
 Kent Antonsson, 24 röster.
Årsmötet beslutade att välja Kent Antonsson till lekmannarevisor för en tid av ett år.
Val av en suppleant för lekmannarevisorn att granska Förbundets verksamhet
för en tid av ett år.
Valberedningens föreslår Börje Svedman.
Årsmötet beslutade välja Börje Svedman till suppleant för lekmannarevisorn på en tid
av ett år.
När Skånes KF Helén Jönsson var tvungen att lämna mötet valde årsmötet Magnus
Mattsson-Mårn till protokolljusterare och rösträknare från denna punkt.
18. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen för en tid av ett
år.
Förslag till ordförande: Mikael Stensils.
Årsmötet beslutade att välja Mikael Stensils till ordförande i valberedningen för en tid
av ett år.
Förslag till ledamöter: Ann-Christine Johansson och Per Åström.
Årsmötet beslutade att välja Ann-Christine Johansson och Per Åström till ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år.
19. Mötets avslutning
Årsmötet avslutades med att tillträdande förbundsordförande Nils Johansson
tackade mötesordförande Josefine Larsson för ett väl genomfört arbete.
Därefter delade SKF:s omvalda ordförande Nils Johansson ut pris till Årets Ledare
Thomas Edhag, Bråvikens KK. Årets Kanotist Petter Menning, Vaxholms KS med
bl.a. EM-silver och VM-brons 2015 i Sprint och Årets Talang Helmer Johansson,
Luleå Kanotpoloförening Isbrytarna, som fick sitt genombrott 2015 och tog en plats i
seniorlandslaget, befann sig på träningsläger och får därför motta sina pris vid
respektive SM-tävling.
Nils tackade även av Kent Antonsson för hans år i styrelsen samt Erik Zeidlitz för
hans år som lekmannarevisor.
Mötessekreterare

Mötesordförande

Dag Johansson

Josefine Larsson

Justeras

Helén Jönsson

Emma Andersson

Magnus Mattsson-Mårn

