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Stadgar för Svenska Kanotförbundet (SKF) bildat 1904
SKFs vision
- Idealitet utgör grunden för vår verksamhet som är väl spridd via våra klubbar,
- kanot är ett naturligt alternativ i valet mellan olika idrotter,
- vi har en väl utbyggd verksamhet där friluftsliv, motion och tävling lokalt såväl som
internationellt är naturliga inslag.
- våra medlemmar väljer fritt men mötet med kanot och utövandet är positivt,
- vår utbildning i samverkan med andra stödjer verksamheten på alla plan,
- allmänhetens kännedom om paddling är stor,
- kontakterna med andra organisationer nationellt och internationellt är goda.

SKFs Värdegrund
- Svensk kanot kännetecknas av ett ledarskap, som bygger på delaktighet, respekt för
varandras roller och förmåga att kommunicera.
- Vi ska vara öppna, välkomna alla och vi motverkar alla former av kränkande
särbehandling.
- Vi visar öppenhet inför förslag och förändringar.
- Vi utför våra uppdrag efter bästa förmåga.
- Vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt.
- Kanotidrotten ska ge livskvalitet, spänning, glädje och en positiv fritid.
- Rent spel är en naturlig del all vår verksamhet.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Antagen av riksidrottsförbundet finns att läsa på RF:s hemsida http://www.rf.se, där finns
även andra viktiga policydokument som SKF och dess medlemmar ska följa.
På SKFs hemsida, www.kanot.com, finns policydokument som kompletterar SKFs
stadgar och regler.

1 kapitlet Grundläggande bestämmelser
1 §. Ändamål
2 §. Organisation
3 §. Tillhörighet
4 §. Beslutande organ
5 §. Sammansättning av styrelse mm
6 §. Firmateckning
7 §. Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
8 §. Stadge- och regeltolkning
9 §. Ändring av stadgar
10 §. Skiljeklausul
11 §. Upplösning av SKF
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1 §. Tidpunkt för kallelse
2 §. Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet
3 §. Sammansättning och beslutmässighet
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6 §. Valbarhet
7 §. Extra förbundsmöte
8 §. Beslut och omröstning
9 §. Besluten börjar gälla
3 kapitlet Valberedningen
1 §. Sammansättning och sammanträden
2 §. Skyldigheter
3 §. Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet.
4 kapitlet Revision och revisorer
1 §. Revision och revisorer
5 kapitlet Förbundsstyrelsen
1 §. Sammansättning
2 §. Skyldigheter
3 §. Sammanträden, kallelse och beslutmässighet
4 §. Prövningsrätt
5 §. Överlåtelse av beslutanderätt
6 kapitlet Disciplinnämnd
1 § Disciplinnämnd
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1 kapitlet Grundläggande bestämmelser
1 § Ändamål
Svenska Kanotförbundet - i dessa stadgar kallat SKF - har till uppgift att främja och
administrera kanotidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med
idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kapitlet Sveriges Riksidrottsförbunds (RF)
stadgar, samt att företräda denna idrott i utlandet och att verka för att kanotidrotten blir
tillgänglig för alla. Till kanotidrott räknas all kanot- och paddlings verksamhet där
paddlaren använder en enkel eller dubbelbladig paddel och är vänd framåt i
färdriktningen samt kanotsegling.
SKFs verksamhet omfattar tävlings-, motions-, långfärds-, turist-, rekreations-, och
friluftsverksamhet, utbildning samt forskning och utveckling inom alla nämnda områden.
Alla åldrar från barn till de äldsta masters ingår. Tävlingsverksamheten har inom
områdena drakbåt, extremslalom, freestyle, kanotpolo, kanotsegling, kanotslalom,
kanotmaraton, kanotsprint, ståpaddling (SUP), störtlopp, surfski och parakanot utvecklats
så långt att de har fastställda tävlingsregler i enlighet med de internationella reglerna.
Långfärdsverksamheten har fastställda kriterier för märkesverksamheten. Detaljer kan
utläsas av SKFs handlingsplan och verksamhetsplan, som innehåller SKFs mål på kort
och lång sikt, samt i de tävlingsregler som fastställts av SKFs årsmöten.
SKF samt dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar ska aktivt verka för en
dopingfri kanotidrott.
2 § Organisation
SKF består av de ideella föreningar som enligt 8 kap 1 § antagits som medlemmar i SKF.
SKFs regionala organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF).
3 § Tillhörighet
SKF är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna (RF/SISU),
Svenskt Friluftsliv, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), International Canoe
Federation (ICF), International Dragonboat Federation (IDBF), European Canoe
Association (ECA), European Dragonboat Federation (EDBF) och European Paddle Pass
(EPP).
SKF ska, inom ramen för sitt medlemskap, i relevanta delar följa RFSISU:s, SOK:s,
ICF:s, IDBF: s, ECA:s och EDBF: s stadgar. Utveckla friluftslivet, kunskapen om
allemansrätten, friluftsutbildning, säkerhet och miljökunskap genom samarbete inom
ramen för Svenskt Friluftsliv och EPP.

4 § Beslutande organ
SKFs beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen samt
disciplinnämnd gällande bestraffning enligt 14 kapitlet RFs stadgar.

5 § Sammansättning av styrelse mm.
SKF, dess SDF och föreningar ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och
andra organ (där fler än en person ingår) får sådan sammansättning att jämställdhet
mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
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6 § Firmateckning
SKFs firma får tecknas av förbundsstyrelsen eller om förbundsstyrelsen så beslutar, av en
eller flera särskilt utsedda personer.
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
SKFs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t o m nästa ordinarie
förbundsmöte.
8 § Stadge- och regeltolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar och regler, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna och reglerna, hänskjuts frågan till
nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av förbundsstyrelsen.
9 § Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet
lämnade röster. Beslut om ändring av stadgarna ska alltid sändas in till
Riksidrottsstyrelsen (RF). RF har rätt att kräva ändring av stadgarna om de strider mot
RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.
10 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller SKF får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är bestämd i dessa
stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.
11 § Upplösning av SKF
För upplösning av SKF krävs beslut med minst 2/3 av antalet lämnade röster vid två på
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

2 kapitlet Förbundsmöte
1§ Tidpunkt för kallelse
Förbundsmötet, som är SKFs högsta beslutande organ, hålls senast 15 april varje år på tid
och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Förbundsmöte får inte hållas vid tidpunkt då Riksidrottsstämma (RF-stämma) pågår.
Kallelse till förbundsmötet utfärdas senast tre månader före mötet genom kungörelse i
SKFs officiella kungörelseorgan och sänds till distriktsorganen senast den 31 januari i
samband med övriga utskick enligt stadgarna.
Förslag till dagordning för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser samt
verksamhetsplan med ekonomisk plan ska senast 3 veckor före förbundsmötet sändas till
distriktsorganen.
Förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna förslag (motioner) till
förbundsmötet ska senast den 31 januari sändas till distriktsorganen. Förbundsstyrelsens
yttrande över motionerna ska vara bifogat.
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2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet, vilket innefattar ändring av dessa
stadgar och SKFs regler, får lämnas till förbundsmötet av förbundsstyrelsen (proposition),
samt av distriktsorgan och till SKF ansluten förening samt röstberättigad medlem i sådan
förening (motion). Motionen bör utformas i linje med den mall som finns i bilagan ”Så
skriver du en motion”.
Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över förslag från förening. Om motionen kommer
till Förbundsmötet utan distriktets yttrande ansvarar styrelsen för att distriktet informeras
och ges tillfälle att yttra sig över motionen. Om motionen kommer från röstberättigad
föreningsmedlem ska föreningens utlåtande vara bifogat. Om yttrande saknas kontaktas
föreningen för att den ska ges tillfälle att yttra sig över motionen.
Motion, som ska vara skriftlig, lämnas till förbundsstyrelsen senast den 1 december.
3 § Sammansättning och beslutmässighet
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda
genom beslut av SDF-mötet. Ombud ska vara medlem i förening inom distriktet. Ombud
får inte företräda mer än föreningarna inom ett SDF och får inte heller vara ledamot av
förbundsstyrelsen.
SDF får sända ett ombud för varje röst, men kan låta ett ombud representera mer än en
röst, dock max 3 röster. Ombud ska lämna fullmakt från det SDF som hon/han företräder.
Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse enligt stadgarna
deltar i mötets beslut.
4 § Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt.
Vid förbundsmöte har distriktsorgan en röst för varje påbörjat 3-tal till SKF anslutna
föreningar inom distriktet, som 31 december har fullgjort sina skyldigheter enligt
stadgarna, dock högst åtta röster. Förening ska även ha betalat eventuell avgift till SDF
för att få räknas som rösträttsgrundande förening. Förbundsstyrelsen ska upprätta en
röstlängd för förbundsmöte som ska gälla för tiden 1 februari - 31 januari.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har - förutom ombuden - förbundsstyrelsens
ledamöter, revisorerna och ledamöterna i SKFs kommittéer samt motionär när det gäller
den egna motionen.
Yttranderätt har RF:s representant, SKFs arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke
annan närvarande.

5 § Ärenden vid förbundsmötet
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för
denne av vice ordföranden.
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet med den
av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden som grund.
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2.

Fastställande av dagordning för mötet.

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

4.

Val av mötesordförande.

5.

Val av sekreterare för mötet.

6.

Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötets protokoll samt
två rösträknare.

7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

8.

Revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning för det
senaste verksamhetsåret.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner och av motioner som har kommit in
till förbundsstyrelsen senast den 1 december, enligt 2 kap 2 §.
11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till SKF. *
12. Fastställande av sanktionsavgift. *
13. Fastställande av högsta belopp för anmälnings- och protestavgift. *
14. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande
verksamhetsår.
15. Antagande av SKFs officiella kungörelseorgan.
16. Val av förbundsordförande, även ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av ett år.
17. Val av tre övriga ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.
18a. Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SKF för en tid av ett år.
18b.Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen som suppleant
samt val av en lekmannarevisor och en suppleant att granska SKFs verksamhet för en
tid av ett år.
19. Beslut om val på 2 år av antal övriga ledamöter som krävs i disciplinnämnden
innevarande år för att uppfylla stadgarnas krav 6 kap 1§ att Disciplinnämnden ska
bestå av 2-4 övriga ledamöter.
20. a) Val på ett år av ordförande i disciplinnämnden.
b) Val på 2 år av i punkt 19 beslutat antal ledamöter.
21. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen för en tid av ett år.
22. Avslutning
* Avgifter enligt punkterna 11,12 och 13 fastställs för nästkommande verksamhetsår.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i
kallelsen till mötet.

Svenska Kanotförbundet/ Stadgar 2022-03-19

Sidan 7

6 § Valbarhet
Valbar enligt punkterna 16-21 är svensk medborgare eller en i Sverige permanent bosatt
person, d.v.s. folkbokförd i Sverige enligt Skatteverkets regler. Personen ska även vara
medlem i en till SKF ansluten förening.
- Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.
- Arbetstagare inom SKF eller dess SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen
eller valberedningen.
- Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.
- Personer som är valda till revisorer eller styrelseordförande kan inte väljas till
valberedningen. Det gäller även styrelseledamot som står på omval vid nästkommande
årsmöte.

7 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundsmöte.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när en revisor eller minst en
tiondel av SKFs röstberättigade medlemsföreningar, enligt upprättad röstlängd, kräver
det. En sådan begäran ska ske skriftligt och innehålla skälen till kravet.
När Förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den, inom 14
dagar, kalla till ett sådant möte som ska hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse
med förslag till dagordning för extra förbundsmöte ska senast 7 dagar före mötet skickas
till distriktsorganen.
Om förbundsstyrelsen inte kallar till extra möte inom 14 dagar, får den/de som krävt
mötet kalla till detta i enlighet med föregående stycke.
Vid extra förbundsmöte får endast ärenden upptagna i dagordningen avgöras.
Extra förbundsmöte får inte hållas på tid när Riksidrottsstämma (RF-stämma) pågår.

8 § Beslut och omröstning.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
- Med undantag för stadgeändring enligt 1 kap 9 § och ärende enligt 1 kap 11 § avgörs
alla frågor vid omröstning genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen
absolut eller relativ.
- Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått
det högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till
antalet lämnade röster.
- För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet. Med absolut majoritet menas
mer än hälften av antalet lämnade röster.
- Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska val ske slutet.
- Om det blir lika antal röster vid omröstning, som inte avser val, gäller det förslag som
stöds av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är ordförande inte
röstberättigad avgör lotten.
- Om det blir lika antal röster i ett val ska lotten avgöra.
- Beslut bekräftas med klubbslag.
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9 § Besluten börjar gälla
Beslut fattade av förbundsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. Se
dock 1 kap 9 § och 11 §. Protokoll ska senast en månad efter årsmötet finnas utskrivet
och justerat. Ändringar i stadgar, handlingsplaner, regler, mm ska vara offentligt
tillgängliga inom en månad efter årsmötet.

3 kapitlet Valberedningen
1 § Sammansättning och sammanträden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Båda könen ska vara
representerade.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två ledamöter så bestämmer. Den är
beslutmässig när kallelse till ledamöterna är gjord en vecka före sammanträdet och minst
två av dem är närvarande.

2 § Skyldigheter
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen avslöja vad han/hon i denna egenskap
fått kännedom om.
Valberedningen ska senast den 1 januari tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid
förbundsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandattiden.
Senast den 15 januari ska valberedningen meddela distriktsorganen och de till SKF
anslutna föreningarna vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har tackat nej
till återval.
Valberedningen ska minst 14 dagar före förbundsmötet dock senast den 1 mars meddela
distriktsorganen och föreningarna sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap 5§
punkterna 16-20 samt meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till
valberedningen.
Valberedningen ansvarar för att alla föreslagna kandidater ges en kort presentation med
erfarenhet och motivering till varför kandidaterna föreslås. Valberedningen skickar
presentationen till distrikt och klubbar. Valberedningen ansvarar för utformningen av
presentation av sina kandidater, övriga kandidater ger valberedningen motsvarande
underlag.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet
överlämnas till förbundsstyrelsen.
3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet.
Distriktsorganen och de till SKF anslutna föreningarna får före den 31 januari lämna
förslag på personer för valen enligt 2 kap 5 § 16-20 punkterna till valberedningen.
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt
förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt 2 kap 5 § 16-20 punkterna.
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud har rätt att nominera personer
utöver valberedningens förslag. Den som vid mötet föreslår en kandidat, som inte är
närvarande vid mötet, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.
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4 kapitlet Revision och revisorer
1 § Revisorer och revision
SKFs verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av en av SKF årsmöte
utsedd auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar ska överlämnas till den valde
auktoriserade/godkände revisorn senast 6 veckor före förbundsmötet. Handlingarna ska
efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast 3 veckor före förbundsmötet. Hon/han ska samtidigt skicka en kopia av
årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse, revisionsrapport och
verksamhetsberättelse till RF.
SKFs lekmannarevisor ska följa styrelsens arbete, granska om SKFs verksamhet sköts på
ett ändamålsenligt sätt i linje med Handlingsplan och årsmötesbeslut. Hon/han ska även
granska om SKFs interna kontroll är tillräcklig och om verksamheten sköts på ett
tillfredställande sätt ur ekonomisk synpunkt. Lekmannarevisorn ska efter verkställd
granskning överlämna en granskningsrapport till förbundsstyrelsen senast 3 veckor före
förbundsmötet.
RF har rätt att, efter anmälan till SKF, utse ytterligare en auktoriserad revisor i SKF.

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 % i styrelsen. Styrelsen
utser bland sina ledamöter vice ordförande och tillsätter de övriga funktioner som behövs.
SKFs anställda får utse en personalrepresentant och en personlig suppleant att delta i
styrelsens arbete. De har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan
ledamot får utses till befattning inom styrelsen, har yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt.
En av förbundsmötet, enligt 3 kap 5 § i RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrandeoch förslagsrätt men inte rösträtt.
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2 § Skyldigheter
Styrelsen är skyldig att bl. a:
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för
kanotidrottens utveckling och utbredning inom Sverige. Företräda kanot, tillvarata
SKFs intressen och följa utvecklingen utomlands samt delta i det internationella
samarbetet på kanotidrottens område,
2.

kontrollera att ICF:s, ECA:s RF:s, SOK:s och SKFs stadgar och regler följs,

3.

aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom Förbundet och dess
medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet.

4.

samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder SKFs verksamhet samt
marknadsföra kanotidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten,

5.

följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna,

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
(ICF/IDBF) eller på annat sätt har underrättats om en misstänkt förseelse mot
dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid utredning av sådan misstanke,

7.

upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan, budget och i
övrigt utarbeta, bereda förslag, planer mm att presenteras för förbundsmötet samt se
till att av förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt,

8.

sköta och ansvara för SKFs medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att
stärka SKFs ekonomi,

9.

utse arrangörer för SKFs tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler. Bedöma inkomna ansökningar om att få arrangera internationella
tävlingar i Sverige och om arrangemanget bedöms klara ICF:s/ECA:s krav skicka en
ansökan om att få arrangera tävlingen. Sanktionera svenskt deltagande i tävling eller
uppvisning utanför Norden samt sanktionera svenskt deltagande vid tävling i Norden
(utanför Sverige) där svenskt landslag deltar,

10. besluta om utdelning av SKFs utmärkelser,
11. upprätta röstlängd för SKFs- och SDF-möten som gäller för tiden 1/2 – 31/1,
12. anställa SKFs arbetstagare och bestämma organisationen av SKFs kansli,
13. enligt av RF utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening
som medlem i SKF och om uteslutning av förening ur SKF,
14. senast den 31 december varje år till RF lämna skriftliga uppgifter om vilka föreningar
som under kalenderåret betalat sina årsavgifter till SKF,
15. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
16. utse ombud och de suppleanter som behövs till RF-stämma, enligt 4 kapitlet 3 § RF:s
stadgar,
17. fastställa rangordning för intagning där kanotkompetensen är en avgörande faktor,
18. fastställa normalstadgar för SDF,
19. handlägga löpande ärenden i övrigt samt
20. föra protokoll och nödvändiga böcker.
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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.
Vid styrelsesammanträde ska, efter kallelse på lämpligt sätt, minst fyra ledamöter vara
närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst fyra
ledamöter är eniga om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Styrelsemedlem får
inte rösta i frågor där jävsförhållande kan finnas.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ett ärende ska avgöras genom skriftlig
omröstning. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut redovisas vid nästa
sammanträde.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av
en särskilt utsedd protokolljusterare om styrelsen så bestämmer. Avvikande mening ska
antecknas i protokollet.
4 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt i ärende enligt 15 kap i RF:s stadgar och SKFs
tävlingsregler.
Disciplinnämnden handlägger inte de ärenden som handlar om tävlingsbestraffningar
enligt SKFs tävlingsregler, exempelvis diskvalificering från en tävling/distans. Dessa
ärenden sköts enligt tävlingsreglerna och ett eventuellt överklagande behandlas av
styrelsen eller om den delegerat beslutet, av den berörda kommittén.
Doping innebär att RF: s regler gäller och frågan handläggs av Antidoping Sverige AB.
5 § Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett verkställande
utskott, som utses inom styrelsen, på kommitté som har tillsatts för särskild uppgift eller
på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som har fattat beslut med stöd av fullmakt enligt föregående stycke ska regelbundet
underrätta styrelsen om det. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och i första hand i
samband med styrelsesammanträden.

6 kapitlet Disciplinnämnd
1 § Disciplinnämnd
Disciplinnämnden består av ordförande och två till fyra övriga ledamöter. Dessa ska vara väl
förtrogna med Kanotförbundets och Idrottens regelverk. Minst en av ledamöterna ska vara
juridiskt skolad. Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt enligt 14 Kap. i RF:s stadgar.
Detta innebär att Disciplinnämnden är första instans i bestraffningsärenden avseende aktiva,
ledare, funktionärer och lag i samtliga förbundsarrangemang och annan av Förbundet
administrerad tävling, kurs, läger, etc.
Disciplinnämnden är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar i beslutet. I beslut rörande
bestraffning har inte ordförande utslagsröst vid lika röstetal utan de som röstar för det lindrigaste
straffet.
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Disciplinnämndens beslut får inom två veckor från den dag beslutet har meddelats överklagas till
Riksidrottsnämnden.
Böter får enligt RF:s stadgar 14 kap 5 § åläggas förening och enskild person. Högst ett halvt
prisbasbelopp gäller inom Kanotförbundet.
Avstängning upp t.o.m. en månad kan kombineras med böter i enlighet med RF:s stadgar 14kap
7§.

7 kapitlet Specialdistriktsförbund (SDF)
1 § Distriktsindelning
Inom varje SF-distrikt ska det finnas SDF som är organ för SKFs regionala verksamhet.
SKF fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde.
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.
SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa och SDF:s stadgar arbeta
som SKFs regionala organ i enlighet med SKFs ändamål enligt 1 kapitlet 1 §. Förening
tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
2 § SDF:s namn och verksamhetsområde
Blekinge/Gotland/Smålands KF omfattar Blekinge län, Gotland, Jönköpings län,
Kronobergs län och Kalmar län.
Dala-Z:s KF omfattar Jämtlands län och Dalarnas län.
Gävleborgs KF omfattar Gävleborgs län.
Mellansvenska KF omfattar Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län.
Norrbottens KF omfattar Norrbottens län.
Skånes KF omfattar Skånes län.
Stockholms KF omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn,
Norrtälje och Sigtuna.
Södermanlands KF omfattar Södermanlands län, Södertälje kommun och Nykvarns
kommun i Stockholms län.
Upplands KF omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms
län.
Västerbottens KF omfattar Västerbottens län.
Västernorrlands KF omfattar Västernorrlands län.
Västra KF omfattar Västra Götalands och Hallands län.
Östergötlands KF omfattar Östergötlands län.
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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. SKF 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.
RF-SISU distrikt har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF.
Omfattar SF-distrikt flera RF-SISU distrikt, gäller det distrikt där SDF har sin hemort.
SDF ska årligen till distriktet lämna in verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF
flera RF-SISU distrikt avses det distrikt inom vars gränser SDF har sin hemort.

8 kapitlet Föreningarna
1 § Medlemskap i SKF
Ideell förening som bedriver kanotidrott, bestående enbart av fysiska personer, får efter
skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i SKF om
nedanstående villkor är uppfyllda.
1.

Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar. Föreningens
stadgar och organisationsnummer lämnas in. Stadgarna ska bygga på RF:s
stadgemall för föreningar och de grundläggande principer dessa vilar på. 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.

2.

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.

3.

Föreningens namn är inte olämpligt och kan inte förväxlas med en till RF redan
ansluten förening.

4.

Föreningen har betalt de avgifter som har beslutats enligt stadgar och regler.

5.

Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för en dopingfri kanotidrott.

Styrelsen prövar och avgör ärendet efter hörande av vederbörande SDF.
Om förbundsstyrelsen inte godkänner föreningens ansökan, får föreningen överklaga
beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
Medlemskapet i SKF innebär att föreningen även blir medlem i SDF och RF-SISU
distriktet i området där föreningen har sin hemort.
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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;
1. följa RF:s stadgar samt SKFs stadgar, tävlingsregler, övriga regler och beslut fattade
av överordnat idrottsorgan,
2. senast den 31 januari skicka in rapport enligt fastställt formulär gällande föregående
års förhållanden. Den av förbundsmötet fastställda årsavgiften till SKF ska betalas
senast den 1 mars. Förening som inte fullgör sina skyldigheter mot SKF i tid enligt
stadgarna, är skyldig att betala dubbel årsavgift. Förening är även skyldig att betala
eventuell årsavgift till SDF,
3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
Föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt
föra medlemsförteckning,
4. hålla årsmöte och efter verkställd revision besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning,
5. motverka all form av diskriminering,
6. lämna yttrande och tillhandahålla föreningens handlingar på begäran av RF,
(Riksidrottsstyrelsen och Idrottsombudsmannen), Riksidrottsnämnden,
Dopingnämnden och Antidoping Sverige AB, Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden,
SDF- eller RF-SISU distriktsstyrelse samt lämna av dessa organ begärda uppgifter som
krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i SKF.

3 § Utträde
Förening som vill utträda ur SKF ska anmäla detta skriftligt till förbundsstyrelsen. Till sin
anmälan ska föreningen bifoga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet om
utträde fattades.
Har föreningen inte betalt beslutade avgifter bestämmer förbundsstyrelsen om de ska
betalas eller inte.
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.
Utträde ur SKF innebär samtidigt att föreningen utträder ur SDF och RF-SISU distrikt.
Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.
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4 § Uteslutning
Förbundsstyrelsen får utesluta förening som trots påminnelse;
- inte uppfyller villkoren enligt 1 §,
- underlåter att följa idrottens värdegrund,
- trots påminnelser inte följer vad som föreskrivs i RF:s eller SKFs stadgar,
- inte rättar sig efter beslut som har fattats av överordnad organisation,
- på annat påtagligt sätt motarbetat SKF:s intressen.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom
30 dagar. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas och hur föreningen ska göra om
den vill överklaga beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
Uteslutning ur SKF innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och RF-SISU
distrikt upphör.

5 § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som gäller
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen
eller, om denna delegerat beslutet, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller
uppvisning utanför Sverige gäller de regler som SKFs årsmöte beslutat om. Vid
deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
Är arrangören inte ansluten till SKF får medlem delta endast om förbundsstyrelsen har
godkänt deltagandet.

6 § Rösträtt
Förenings rösträtt vid SDF-möte är bestämd i SDF:s stadgar.

7 § Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till
revisor i föreningen.

9 kapitlet Tävlingar mm
1 § Tävlingsregler
SKFs tävlingsverksamhet ska genomföras enligt Förbundsmötets fastställda tävlingsregler
och beslut tagna av styrelsen. Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar.
Endast idrottsutövare som är medlemmar i en förening ansluten till SKF har rätt att delta i
kanottävlingar. För utländska kanotister se de allmänna tävlingsreglerna 2 kap 1 §.
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2 § Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken – SM och JSM samt DM och JDM –
har dels svensk medborgare som är medlem i en till SKF ansluten förening och dels
utländsk medborgare, vilken tillhör sådan förening, om hon/han är permanent bosatt i
Sverige, d.v.s. folkbokförd i Sverige enligt Skatteverkets regler. Detsamma gäller tävling
om SKFs mästerskapstecken. Kanotist som har flyktingstatus enligt FN har rätt att delta i
nationella mästerskap i det land där hen fått sin flyktingstatus.

3 § Fritt tillträde till tävling och uppvisning
Förbundsstyrelsens ledamöter och SKFs revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och
uppvisningar inom SKF. Legitimationskort utfärdas av förbundsstyrelsen.

Bilaga till 2 kapitlet, 2§
Motionsmall: Så skriver du en motion
Till förbundets årsmöte, Förbundsmötet, har SKF:s distrikt, klubbar, föreningar och
enskilda medlemmar möjlighet att skicka in motioner. En motion är en demokratisk
rättighet och ett bra sätt att föra fram sin åsikt på. För att underlätta att skriva en bra
motion och undvika motioner som är ofullständiga eller svåra att tolka finns denna mall.
För att det ska vara lätt för andra att förstå innehållet och besluta i ärendet finns det några
riktlinjer att följa.
• Tänk på att skriva kortfattat.
• Försöka att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
• Ta endast upp ett ämne per motion. Låt varje förslag bli en egen motion. Fler förslag
betyder alltså fler motioner, en för varje ärende.
• En motion ska vara konkret och sakinriktad, inga personangrepp hör hemma i en
motion.
Denna motionsmall med stödtext kan fungera vägledande i arbetet. Under varje rubrik
finns en kort beskrivning. Ersätt beskrivningen med er egen text för att motivera/förklara
er motion.
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Motion till Svenska Kanotförbundet, ÅÅÅÅ-MM-DD
Från: SDF/Förening/Enskild medlem (vem är det som står bakom motionen?)
Gällande: (ange frågan som motionen avser och om den t.ex. hänvisar till stadgarna eller
tävlingsregler).
Förslag till beslut
Beskriv ert/ditt förslag till beslut. Enligt er/din rekommendation vad exakt ska beslutas?
Skriv "att"- satsen så klart formulerad att den inte kan misstolkas. Den ska helst kunna tas
med i ett beslutsprotokoll.
Bakgrund/motivering
Beskriv anledningen till motionen. Ange relevanta bakgrundsfakta för att tydliggöra
problemet och underlätta för dem ska besluta i ärendet. Om ni ser hinder så lyft dem
gärna och formulera varför ni ändå ser att motionsförslaget är det rätta.
Lösning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna
förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa
genomföranden.
Undertecknande
Avsluta med att underteckna motionen.
• Är det en enskild medlem som motionerar ska föreningens yttrande följa med
motionen. Om yttrande saknas kontaktas föreningen för att den ska ges tillfälle att yttra
sig över motionen.
• Är det en förening som motionerar ska berört SDF ges tillfälle att yttra sig över
motionen. Om distriktets yttrande inte finns med är det förbundsstyrelsens ansvar att
distriktet informeras och ges tillfälle att yttra sig.
Skicka motionen
Motionen skickas med e-post till Svenska Kanotförbundet, senast den 1 december.
Välkomna att motionera!

