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Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 21 mars 2015
Scandic Järva Krog, Stockholm
Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets ordförande Nils Johansson som hälsade alla
deltagare välkomna.
Nils fortsatte inledningen med att dela ut pris till Årets Ledare Linda Härefeldt, Brunnsviken
KK.
Årets Kanotist Petter Menning med bl.a. VM- Silver 2014 i Sprint och Årets Talang Max
Karlsson, med bl.a. EM- Guld och EM- Silver i Freestyle, befann sig i Florida respektive Kina
på kanotäventyr och får därför motta sina pris vid senare tillfällen.
Inledningen avslutades med en tyst minut för de kanotvänner som lämnat oss under året
2014 och för Rasmus Jaruta som tragiskt lämnade oss tidigt under 2015.
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 40 röster, enkel majoritet blir 21
röster och kvalificerad majoritet blir 27 röster.
2. Fastställande av dagordning för mötet.
Mötet beslutade att godkänna föreliggande dagordning.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet har utlysts på www.kanot.com i december 2014.
Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst.
4. Val av mötesordförande.
Valberedningen föreslog Sune Hamrin.
Inga övriga förslag.
Årsmötet beslutade att välja Sune Hamrin 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 ordföranden justerar mötets
protokoll samt två rösträknare.
Förslag på Annelie Kolvereid och Jan-Erik Johansson.
Inga övriga förslag.
Årsmötet beslutade att välja Annelie Kolvereid och Jan-Erik Johansson till att justera
dagens protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare under årsmötet.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
Ordförande Sune Hamrin beskrev det faktum att flera delar av årsmöteshandlingarna
inte har varit utskickade i tid vilket inneburit att ombuden inte fått den tid att förbereda
sig som sig bör. Därför hölls en paus på 15 minuter där ombuden fick möjlighet att
prata ihop sig och ta ställning till om årsmötet kunde genomföras enligt plan eller
borde skjutas upp.
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Efter pausen hölls en diskussion kring situationen. Därefter begärdes och
genomfördes sluten omröstning, med alternativen Ja för att årsmötet kan genomföras
och Nej för att årsmötet inte kan genomföras och därmed måste skjutas upp.
Rösträknarna lämnade salen för räkning av rösterna.
Omröstningen utföll 33 röster Ja och 7 röster Nej, vilket innebar att årsmötet kunde
fortsätta enligt fastställd dagordning.
Verksamhetsberättelse
Årsmötets ordförande Sune Hamrin gick igenom Förbundets verksamhetsberättelse
rubrik för rubrik. Under genomgången kom en hel del inlägg från deltagarna och vissa
medskick till smärre förändringar gjordes.
Eva Lindmark, kassör i SKF:s styrelse fortsatte sedan dragningen med Förbundets
förvaltningsberättelse för 2014. Eva presenterade marginella skillnader från
föregående år vad gäller intäkter och kostnader. En del inlägg och funderingar lyftes
och klargjordes av Eva samt av Joakim Söderin, Grant Thornton.
Årsmötet beslutade att lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen till
handlingarna.
8. Revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning för
det senaste verksamhetsåret.
Joakim Söderin, revisor, läste upp revisorernas berättelse i vilken de utsedda
revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014 och
rekommenderade Årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen.
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Med ledning av revisorernas berättelse beslutade årsmötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.
10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner och av motioner som har
kommit in till förbundsstyrelsen senast den 1 december, enligt 2 kap 2 §.
Motion nr 1; från Stockholms KF gällande stadgarna 2 kapitlet 3§ och 4§.
Styrelsen föreslår årsmötet att anse motionen besvarad i yttrandet över motionen.
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad av styrelsen.
Proposition nr 1; gällande Allmänna tävlingsreglerna 2 kapitlet 3§ stycke 2
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr 2; gällande Allmänna tävlingsreglerna, SM-status för Surfski.
Styrelsen föreslår årsmötet tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr 3; gällande ATR, Mästerskapstävlingar i maraton.
Styrelsen föreslår Årsmötet tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
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Motion nr 2; från Västergötlands KF gällande Allmänna tävlingsreglerna,
Långlopp utan lyft.
Styrelsen föreslår årsmötet att anse motionen besvarad i yttrandet över motionen.
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad av styrelsen.
Motion nr 3; från Västergötlands KF gällande Allmänna tävlingsreglerna, Ändra
beteckningar för maraton.
Styrelsen föreslår årsmötet att anse motionen besvarad i yttrandet över motionen.
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad av styrelsen.
Motion nr 4; från Upplands KF gällande Allmänna tävlingsreglerna, SM-status
Paddelmaskin.
Styrelsen föreslår årsmötet att anse motionen besvarad i yttrandet över motionen.
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad av styrelsen.
Proposition nr 4; gällande Tävlingstekniska regler i Kanotslalom, ändringar
som bygger på ICF-beslut.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Motion nr 5; från Södermanlands KF, gällande Tävlingstekniska regler i
Kanotslalom.
Styrelsen anser motionens anda är bra men kräver tydlighet. Efter diskussion med
motionären har styrelsen därför lagt en proposition (nr 5) i motionärens anda.
Proposition nr 5; gällande Tävlingstekniska regler Kanotslalom, kapitel 3 1§, 5§
och 6§
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen och i och med det anse att
motionens mål är uppnådda.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr 6; gällande Tävlingstekniska regler Sprint, smärre anpassning
till följd av ICF-ändringar.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr. 7; gällande Tävlingstekniska regler Sprint, angående tjuvstart.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr 8; gällande Tävlingstekniska regler Sprint; angående
roderhaveri.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen
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Proposition nr 9; gällande Tävlingstekniska regler Maraton, ändringar till följd
av ICF-ändringar.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen
Motion nr 8 a; från Upplands KF gällande Tävlingstekniska regler Maraton,
slopade regler för havskajak.
Styrelsen föreslår Årsmötet att bifalla motionen i slopandet av 3§ i aktuellt
reglemente.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen i slopandet av 3§ i aktuellt reglemente.

Motion nr 8 b; från Upplands KF gällande Tävlingstekniska regler Maraton,
slopade regler för C-2 turist.
Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen i delen gällande C-2 turist och de delar
som berör Havskajakklass utövare slopandet av 3§.
Årsmötet beslutade att avslå motionen i delen gällande C-2 turist och de delar som
berör Havskajakklass utövare slopandet av 3§.
Proposition nr 10; gällande Tävlingstekniska regler Störtlopp, ändringar till
följd av ICF-ändringar.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

Proposition nr 11; gällande Tävlingstekniska regler Drakbåt, ändringar till följd
av ICF-ändringar.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.
Proposition nr 12: Har dragits tillbaka.

Proposition nr 13; gällande Tävlingstekniska regler Surfski ändring.
Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka propositionen.
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

Motion nr 9 a, b, c; från Upplands KF, gällande rankingsystemet i kanotslalom.
Styrelsen föreslår årsmötet att anse motionen besvarad i styrelsens yttrande över
motionen.
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad av styrelsen.
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Proposition nr 14, även punkt 11 i dagordningen; gällande föreningarnas
medlemsavgift till förbundet.
11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet. I och med punkt 11
behandlas även proposition nr 14.
Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa avgiften för 2016 till 200 kr/klubb samt 70
kr/medlemsadress.
Därmed föreslår även styrelsen årsmötet att avslå ”Motion nr 10” från Upplands KF
gällande ändring av förbundsavgiften.
Årsmötet beslutade att fastställa avgiften för 2016 till 200 kr/klubb samt 70
kr/medlemsadress och årsmötet avslog därigenom även Motion nr 10.

12. Fastställande av sanktionsavgift. I och med punkt 12 behandlas även
proposition nr 15.
Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa avgiften för 2015 och 2016 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.
13. Fastställande av högsta belopp för anmälnings- och protestavgift. I och med
punkt 13 behandlas även proposition nr 16.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2016 enligt nedan. Styrelsen vill även
öppna upp för en dialog inför framtiden om eventuell höjning av startavgifter som ett
sätt att hålla nere egenavgifter vid landslagsuppdrag.
Maraton, Surfski och SUP
Storleken på startavgiften ska finnas med i sanktionsansökan

fri

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
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av
ovanstående avgifter för 2016.

500 kr
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14. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande
verksamhetsår.
Verksamhetsplan och budget för 2015 presenterades.
Både verksamhetsplan och budget diskuterades flitigt med inlägg i varierande frågor
och av varierande grad av relevans innan årsmöte fortskred.
15. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan
Styrelsen föreslår att www.kanot.com skall vara officiellt kungörelseorgan för 2015.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag med www.kanot.com som det officiella
kungörelseorgan.

16. 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.

17. Val av tre övriga ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Kent Antonsson för omval.
Valberedningen föreslår nyval på Magnus Lindstedt och Maria Haglund.
Inga övriga förslag.
Årsmötet beslutade att välja Kent Antonsson, Maria Haglund och Magnus Lindstedt
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 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.
Inga fler förslag.
Årsmötet beslutade välja Erik Zeidlitz till lekmannarevisor för en tid av ett år.
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Val av en suppleant för lekmannarevisorn att granska Förbundets verksamhet
för en tid av ett år.
Valberedningens föreslår Jan Tuma.
Stockholms Kanotförbund föreslår Hans-Erik Öberg.
Sluten votering begärs och genomförs.
Voteringens resultat: 22 röster för Jan Tuma, 18 röster för Hans Erik Öberg.
Årsmötet beslutade välja Jan Tuma till suppleant för lekmannarevisorn på en tid av
ett år.
19. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen för en tid av ett
år.
Valberedningens förslag till ordförande: Micke Stensils.
Årsmötet beslutade att välja Micke Stensils till ordförande i valberedningen för en tid
av ett år.
Valberedningens förslag till ledamöter: Ann-Christine Johansson och Annika Nielsen.
Stockholms Kanotförbundet väljer att nominera Hans-Erik Öberg.
Sluten omröstning begärs och genomförs.
Voteringens resultat: 29 röster för Ann-Christine Johansson, 36 röster för Annika
Nielsen, 11 röster för Hans-Erik Öberg.
Årsmötet beslutade att välja Ann-Christine Johansson och Annika Nielsen till
ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

20. Mötets avslutning
Årsmötet avslutades med att tillträdande förbundsordförande Nils Johansson
tackade mötesordförande Sune Hamrin. Nils passade även på att tacka Annika
Nielsen och Anders Karlsson för deras tid i styrelsen.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Dag Johansson

Sune Hamrin

Justeras

Annelie Kolvereid

Jan-Erik Johansson

