
Motion 3 till Svenska Kanotförbundets årsmöte 2019 
 
Från Falu Kanotklubb 
 
Förslag 
 
Vi föreslår att  
 

1) Regler för budgetfördelning i SKF ska vara tydliga enligt mätbara kriterier, så att varje 
gren har en klar bild om hur de kan påverka sin budget. 
 

2) Att budget för var gren görs rullande, så att överskott och underskott överförs till 
följande år. 
 

3) Att grenspecifika pengar överförs på konton som endast respektive grens valda 
ansvariga har access till. 

 
Bakgrund 
Budgetfördelning är ett av de viktigaste styrmedel ett förbund har till förfogande. Här finns 
ett fantastiskt tillfälle att hjälpa medlemsföreningarna att fokusera på saker som genererar 
mer resurser vilket kan användas till mer och bättre verksamhet. En god cirkel! 
 
I dagsläget fördelas budget mellan grenar på ett godtyckligt sätt. På det sättet missar vi 
chansen att utveckla verksamheten och vi skapar en grogrund för konflikter.  
 
Nedan är ett utdrag från en mailkonversation med Eva Lindmark (dåvarande kassör?) från 
2013 som svar på frågor om budgetfördelningen. Det tycks inte finnas någon förändring 
sedan dess. 
 

"Att jämföra grenar är för mig helt omöjligt. Jag förstår inte varför ens försöka. 
Det kan bara bli fel. Jag vill att vi stöttar varandra oavsett disciplin. 
 
När det gäller budget så är det givetvis en kombination av resultat, potential 
och internationella tävlingsprogrammet m.m. som ligger som grund." 

 
Förutom att detta uttalande säger emot sig självt är parametrarna som nämns subjektiva. 
Hur mäter man potentialskillnaden mellan slätvatten sprint och drakbåtspaddling? 
 
Ett annat bekymmer är att grenar som inte har någon ledamot i styrelsen därmed saknar 
reell insyn och uppföljning i budget och utfall. 
 
Genom att överföra anslagna medel till respektive grens konton, kan vi säkerställa att medel 
inte försvinner och därmed också ha detaljerad uppföljning. Det innebär också att 
budgetanslag för respektive gren kan göras rullande så eventuellt överskott/underskott 
överförs till följande år. 


