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SWE D I SH C A N OE FE D E RA T I ON

Protokoll
Svenska Kanotförbundets Årsmöte
25 april 2020, digitalt via Easymeet
Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets tillförordnade ordförande Lars Martinsson
som hälsade alla deltagare välkomna.
Maria Haglund höll en minnesstund där hon lyfte fram tre av de kanotvänner vi mist under
2019. Maria berättade kort om de insatser Ingemar Hedberg, Arne Långström och Eva Sisth
gjort. Stunden avslutades med en tyst minut för att hedra alla de kanotvänner som gått bort
under det gångna året.
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 45 röster, enkel majoritet 23
röster och kvalificerad majoritet 30 röster. Vid uppropet säkerställdes att alla ombud
hade koll på hur de begär ordet i systemet samt att deras ljud och bild fungerade.
DalaZ: Tom Bergerengen, Bo-Marcus Lidström
Gävleborg: Börje Andersson, Emma Andersson
Mellansvenska: Annica Feurguson
Norrbotten: Eva Lindmark
Skåne: Marcus Remmerfors, Magnus Ljungberg
Småland/Blekinge: Magnus Mattsson Mårn, Ingemar Lindin
Stockholm: Johan Hedman, Johan Stenberg, Sanna Wahlén, Robert Wangstad
Södermanland: Jan-Erik Johansson, Conny Edholm, Ludwig Andersson
Uppland: Kerstin Öberg, Henry Carlsson
Västerbotten: Mikael Eklund
Västernorrland: Urban Rosdahl
Västra: Eva-Li Saarväli, Jörgen Hansson, Sten Andersson
Östergötland: Thomas Edhag.

2.

Fastställande av dagordning för mötet.
Årsmötet beslutade att godkänna föreliggande dagordning.

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet har utlysts på www.kanot.com i slutet av november 2019 samt har skickats
ut till alla distrikt.
Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst.

4.

Val av mötesordförande.
Valberedningen föreslog Kent-Åke Lundberg.
Årsmötet beslutade att välja Kent-Åke Lundberg till mötesordförande.

5.

Val av sekreterare för mötet.
Valberedningen föreslog Dag Johansson.
Årsmötet beslutade att välja Dag Johansson till mötessekreterare.

6.

Val av två personer som tillsammans med ordförande justerar mötets protokoll.
Valberedningen föreslog Sanna Wahlén och Börje Andersson.
Årsmötet beslutade att välja Sanna Wahlén och Börje Andersson att justera dagens
protokoll.
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Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
Förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen presenterades kort av Anders Danielsson.

8.

Revisorernas berättelser samt fastställande av balans och resultaträkning för
det senaste verksamhetsåret samt lekmannarevisorns rapport.
Peter Ek föredrog revisionsberättelsen som tillstyrker att balans och resultat fastställs
och han tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
Revisionsberättelsen är daterad den 11 mars 2020.
Lekmannarevisorerna, representerade av Kent Antonsson, kompletterade den
skriftliga rapport de lämnat. De påtalar de problem som styrelsen arbetat med under
året. Den interna kontrollen är, enligt lekmannarevisorerna tillräcklig. De anser att
Årsmötet kan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och röstade därmed
ja till att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Årsmötet beslutade med ledning av revisorernas berättelser att ge styrelsen
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner och av motioner som har
kommit in till förbundsstyrelsen senast den 1 december, enligt 2 kap 2 §.
Hans-Erik Öberg har dragit tillbaks sina 8 motioner. Kerstin Öberg har dragit tillbaks
sin motion.
PROPOSITION nr 1 gällande Normalstadgar för kanotförening.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
PROPOSITION nr 2 gällande Normalstadgar för SDF.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
MOTION från Upplands KF gällande Normalstadgar för SDF 2 kap 9§ punkt 9.
Årsmötet beslutade att motionen är tillgodosedd genom ändringarna i
normalstadgarna som antagits i proposition nummer 2.
PROPOSITION nr 3 gällande stadgar för SKF.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
PROPOSITION nr 4 gällande Allmänna tävlingsreglerna 2 kapitlet 1§.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
MOTION från Skånes Kanotförbund gällande ranking vid sprinttävlingar.
Årsmötet beslutade att med styrelsens svar ska motionen anses besvarad.
PROPOSITION nr 5 gällande tävlingsregler för en ny gren parallellslalom.
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Bo-Marcus Lidström och Kerstin Öberg yrkade på att förslaget skulle bordläggas.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen med rösterna 40 ja, 3 för
bordläggning och 2 avstod.
PROPOSITION nr 6 gällande instiftande av Riksmästerskap för den nya grenen
parallellslalom.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet. I och med punkt 11
behandlades även PROPOSITION nr 7.
Årsmötet beslutade att fastställa avgiften till 200kr/klubb och att årsavgiften ska vara
80kr/medlemsadress baserat på konsumentprisindex 1april 2019 med en uppräkning
som följer konsumentprisindex den 31 januari för aktuellt år. Höjning genomförs med
avrundning till hel krona.
12. Fastställande av sanktionsavgift. I och med punkt 12 behandlades även
PROPOSITION nr 8.
Årsmötet beslutade att fastställa sanktionsavgiften för 2021 till 300 kr för alla
tävlingar samt en rörlig avgift för sprint- och maratontävlingar på 20 kr/deltagare om
det är fler än 20 deltagare i klasserna H/D 18 och äldre.
13. Fastställande av högsta belopp för anmälnings- och protestavgift. I och med
punkt 13 behandlades även PROPOSITION nr 9.
Maraton, Surfski och SUP
Storleken på startavgiften ska finnas med i sanktionsansökan

fri

Drakbåt

Högsta belopp för anmälningsavgifter för Drakbåt

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.
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 domarutbild.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.
Alla grenar
Avgifter gäller för kanot/lag.
Protestavgift

500 kr
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14. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande
verksamhetsår.
Verksamhetsplan och Ekonomisk plan har till stor del fallit pga Coronaviruset som
ställt in stora delar av årets tävlingsprogram. En ny plan har begärts in av
kommittéerna till den 15 maj. När styrelsen har tagit ställning till inkommande
justeringar av äskande och planer kommer den att presenteras på www.kanot.com.
Lars Martinsson informerade om RFs översyn och den kommande fördelningen av de
500 miljoner som RF ska fördela och även om vikten av att vi tillsammans jobbar för
att få en bra verksamhet trots förutsättningar.
Årsmötet ansåg att den föreslagna ordningen uppfyller kravet på information.
15. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag med www.kanot.com som officiellt
kungörelseorgan för 2020.
16.

Val av förbundsordförande, även ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av
ett år.
Valberedningen föreslår Lars Martinsson.
Årsmötet beslutade att välja Lars Martinsson till förbundsordförande för en tid av ett
år.

17.

Val av tre övriga ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår nyval av Astrid Landgren Pattersson, Marcus Remmerfors
och Lena Norrman.
Årsmötet beslutade att välja Astrid Landgren Pattersson, Marcus Remmerfors och
Lena Norrman till ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.

18.

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 Monika Lindgren.
Årsmötet beslutade att välja Monika Lindgren 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 Tapio Kostet.
Årsmötet beslutade att välja Tapio Kostet till suppleant för den auktoriserade
revisorn för en tid av ett år.
Val av en lekmannarevisor att granska Förbundets verksamhet för en tid av ett
år.
Valberedningen föreslår Kent Antonsson.
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 Thomas Andersson.
Årsmötet beslutade välja Thomas Andersson till suppleant för lekmannarevisorn på
en tid av ett år.

19.

Beslut om val på 2 år av antal övriga ledamöter som krävs i disciplinnämnden.
Årsmötet beslutade att välja en ledamot till disciplinnämnden för en tid av ett år.
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20 a. Val av ordförande i Disciplinnämnden.
Valberedningens föreslår Heléne Lindblad Jonsson som ordförande.
Årsmötet beslutade att välja Heléne Lindblad Jonsson till ordförande i
disciplinnämnden för en tid av ett år.
20 b. Valberedningen föreslår Per Oehme som ledamot i disciplinnämnden för en tid av 2
år.
Årsmötet beslutade att välja Per Oehme som ledamot i disciplinnämnden på 2 år.
21.

Val av ordförande och två ledamöter av valberedningen för en tid av ett år.
Valberedningens förslag till ordförande: Liselotte Mooe
Årsmötet beslutade att välja Liselotte Mooe till ordförande i valberedningen för en
tid av ett år.
Valberedningens förslag till ledamöter: Mikael Stensils och Sanna Wahlén.
Förslag från Kerstin Öberg och Bo-Marcus Lidström föreslog Ludwig Andersson.
Årsmötet gick till sluten omröstning. Mikael Stensils 44 röster, Sanna Wahlén 40
röster och Ludwig Andersson fick 4 röster.
Årsmötet beslutade att välja Mikael Stensils och Sanna Wahlén till ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år.
Mötets avslutning
Årsmötet avslutades förbundsordförande Lars Martinsson.
Lars tackade mötesordförande Kent-Åke Lundberg för ett väl genomfört möte.
Därefter informerade Lars om årets:
Ledare: Magnus Ljungberg.
Kanotist: Joakim Lindberg
Talang: Dennis Kernen.
Årets pristagare kommer att få motta sitt pris vid lämpliga tillfällen under 2020.
Avtackning
Lars Martinsson tackade Maria Haglund för sina insatser i styrelsen och som
ordförande samt Lovisa Sandström och Robert Erlandson för deras insatser i
styrelsen.
Dag Johansson avtackade Anders Danielsson som nyligen lämnat sin roll som
Generalsekreterare.
Mötessekreterare

Mötesordförande

_________________
Dag Johansson

___________________
Kent-Åke Lundberg

Justeras

Justeras

_________________
Sanna Wahlén

___________________
Börje Andersson
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