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1 kapitlet. Grundläggande bestämmelser 

§ 1:1 Ändamål 
Svenska Kanotslalomförbundet - i dessa stadgar kallat Förbundet - har till uppgift att främja, organisera, administrera och 
undervisa kanotslalom i Sverige i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kapitlet, Sveriges 
Riksidrottsförbunds (RF) stadgar, och att verka för att kanotslalom blir en lätt tillgänglig idrott. 
 
Kanotslalom är en idrott där man paddlar kanot med precision mellan portar, på tid. Idrotten kan utövas i bassäng, på 
slätvatten och i strömmande vatten. 
 
Kanotslalomförbundet har också till uppgift att  
- skydda miljön och specifikt den akvatiska miljön där kanotslalom utövas 
- försvara access till vatten för att kunna utöva och utveckla kanotslalomidrotten 
- utbilda slalomutövare om miljön och hur man beter sig i naturen i samverkan med lokala aktörer. 
 
Kanotslalomförbundets verksamhet omfattar tävling och träning, utbildning samt att stödja forskning och utveckling. Alla 
åldrar innefattas, från barn och ungdom till den äldsta veteranverksamheten. Förbundet ska företräda kanotslalom i utlandet. 
Viss del av verksamheten får, efter Förbundsmötesbeslut och Riksidrottsförbundsbeslut, bedrivas i aktiebolag. 
 
Kanotslalomförbundet skall främja multikompetens i kanotidrotten, där olika kanottyper övas som komplement, för glädje 
och djupare förståelse. Detaljer kan utläsas av Förbundets handlingsplan och verksamhetsplan, som innehåller Förbundets 
mål på kort och lång sikt, samt i de tävlingsregler som fastställts av Svenska Kanotslalomförbundets årsmöten.  
 
Svenska Kanotslalomförbundet samt dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar ska aktivt verka för en 
dopingfri kanotslalomidrott. 
 
§ 1:2 Organisation 
Förbundet består av de ideella föreningar som enligt 7 kap 1 § antagits som medlemmar i Förbundet. Förbundets regionala 
organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
 
§ 1:3 § Tillhörighet 
Förbundet ansöker om medlemskap i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Sveriges Olympiska kommitté (SOK) samt till 
International Canoe Federation (ICF) och European Canoe Association (ECA). Förbundet ska, inom ramen för sitt 
medlemskap, i tillämpliga delar följa RF:s, SOK:s, ICF:s och ECA:s stadgar. 
 
§ 1:4 Beslutande organ 
Förbundets beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. 
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§ 1:5 Sammansättning av styrelse mm. 
Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan 
organisation där fler än en person ska ingå. 
  
§ 1:6 Firmateckning 
Förbundets firma får tecknas av förbundsstyrelsen eller om förbundsstyrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 
  
§ 1:7 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 september - 31 augusti. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar 
tiden från förbundsmötet t o m nästpåföljande ordinarie förbundsmöte. 
 
§ 1:8 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. Stadgar som avser relation med ICF, ECA, RF och SOK, har endast giltighet om Förbundet beviljats 
medlemskap i dessa organisationer. 
 
§ 1:9 Ändring av stadgar  
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med mer än hälften av antalet avgivna röster på två av varandra 
följande ordinarie årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Beslut om ändring av stadgarna ska alltid insändas till 
Riksidrottsstyrelsen (RS). RS har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt anses 
vara olämpliga. 
 
§ 1:10 Skiljeklausul 
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist 
ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om 
skiljemän.  
 
§ 1:11 Upplösning av Förbundet 
För upplösning av Förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie 
förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. 
 

2 kapitlet. Förbundsmöte 

§ 2:1 Tidpunkt för kallelse 
Förbundsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls varje år i november, på tid och plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer. Förbundsmöte får inte hållas vid tidpunkt då Riksidrottsstämma (RF-stämma) pågår. 
 
Kallelse till förbundsmötet skall göras senast tre månader i förväg via Förbundets officiella kungörelseorgan. 
 
Förslag till dagordning för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan ska senast 
fyra veckor före förbundsmötet finnas tillgängliga via förbundets officiella kungörelseorgan. 
 
Förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet, vilka ska vara åtföljda av 
förbundsstyrelsens yttrande, ska senast fyra veckor före mötet finnas tillgängliga via förbundets officiella kungörelseorgan. 
 
§ 2:2 Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet 
Förslag till ändring av dessa stadgar, samt vidhängande regler för utmärkelser och tävlingsregler, får framläggas till 
förbundsmötet av förbundsstyrelsen (proposition), och av till Förbundet ansluten förening med rösträtt. Motion, som ska vara 
skriftlig, ska inlämnas till förbundsstyrelsen senast den 1 augusti till Förbundsmötet samma år. 
 
§ 2:3 Sammansättning och beslutsmässighet 
Förbundsmötet består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud ska vara medlem i förening ansluten till Förbundet. Ett 
ombud får inte företräda mer än en förening. Ett ombud kan representera en eller flera röster. Förbundsmöte är beslutmässigt 
med det antal röster som ombuden har, som efter stadgeenlig kallelse deltar på förbundsmötet. 
 
§ 2:4 Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt 
Rösträtt har de till förbundet anslutna föreningar, vilka senast 31 augusti har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och som 
uppfyller nedanstående rösträttskriterier. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet under 
september månad som gäller till följande år. Röstlängden med antalet röster per förening skall publiceras senast 1 oktober via 
Förbundets officiella organ. 
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Med till årsmötet skall ett föreningsombud från varje deltagande förening ha ett skriftligt, undertecknat beslut från sin 
föreningsstyrelse om vilka som är föreningens ombud. Antalet röster per förening skall fördelas lika mellan föreningens 
ombud. 
 
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har - förutom ombuden från förening med rösträtt - förbundsstyrelsens 
ledamöter, revisorerna, ledamöterna i Förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer 
RF:s representant, Förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande. 
 
Det totala antalet röster till Förbundsmötet är 199. Varje förening har röster i proportion till antal tävlande medlemmar som är 
medlemmar i förbundet beräknat enligt följande: 
 
1. Vid förbundsmötet har de anslutna föreningar rösträtt, som erlagt årsavgift för föreningen och för varje tävlande för det 

senaste verksamhetsåret. 
 
2. Antalet röstandelar per förening baseras på snittantalet tävlande den haft på de tio senaste genomförda röstbaserande 

tävlingarna, genomförda till och med 31 augusti gällande år. Varje förening har dock minst en röst. 
 
3. En tävlande är röstbaserande för varje tävling den deltagit på med minst ett godkänt resultat (gått i mål och inte blivit 

diskad). Rösträtt baseras på officiella tävlingsresultat från varje tävling. 
 
4. De röstbaserande tävlingarna skall vara fem årligen, fördelade på fem olika veckoslut och öppna för Förbundets anslutna 

föreningar. De skall vara utomhustävlingar, i minst fors klass II, och arrangeras med jämna mellanrum mellan 1 april 
och 31 oktober.  

 
5. De kommande röstbaserande tävlingarna fastställs av förbundsstyrelsen senast 1 december, för en säsong framåt. Om en 

röstbaserande tävling blir inställd under säsongen, kan styrelsen besluta att en likvärdig tävling ersätter den inställda 
tävlingen som röstbaserande. Detta måste ske senast fyra veckor innan tävlingen hålls. 

 
§ 2:5 Ärenden vid förbundsmötet 
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne, av vice ordföranden. Vid 
förbundsmötet ska följande ärenden finnas med: 
 
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden. 
 
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 att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare. 
 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 
8. Revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 
 
10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner och av motioner som senast den 1 augusti har inkommit till 
förbundsstyrelsen enligt 2 kap 2 §. 
 
11. Fastställande årsavgifter till Förbundet; avgift för medlemskap och för familjemedlemskap, för tävlingslicens samt 
föreningsavgift *. 
 
12. Fastställande av rekommenderade anmälningsavgifter samt av protestavgift *. 
 
13. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår.  
 
14. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan. 
 
15. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av fem år. 
 
16. Val av fyra övriga ledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av två år. 
 
17. Val av en lekmannarevisor och en suppleant för att granska Förbundets verksamhet för en tid av ett år. 
 
18. Val av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. 
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19. Val av en av RF utsedd revisor, för att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Förbundet för en tid av två 
år. 
 
* Avgifter enligt punkterna 11 - 12 fastställs för kommande säsong. 
 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 
 
§ 2:6 Valbarhet 
Valbar enligt punkterna 15 - 18 är svensk medborgare eller en i Sverige permanent bosatt person som tillhör röstberättigad 
förening i Förbundet, och som är minst fyllda 18 år. Endast valbara kan väljas. 
 
Valbar enligt punkterna 15 - 17 är endast nominerade enligt 3 kap § 3, 2 - 3. 
 
Valbar enligt punkterna 15 - 18 skall dessutom uppfylla följande kriterium: 
• Varit ledamot, ordförande eller anställd i röstberättigad förbundsansluten förening i minst 3 av de senaste 6 åren, som 

enligt aktuell röstlängd under denna tid haft minst fyra tävlande medlemmar. 
 
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Arbetstagare inom RF:s organisationer får 
inte vara revisor eller revisorssuppleant. Ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen kan vara heltidsarvoderade. 
 
§ 2:7 Extra förbundsmöte 
Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundsmöte. Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en 
revisor eller minst hälften av Förbundets röstberättigade medlemsföreningar, enligt upprättad röstlängd, kräver det. Sådan 
framställning 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 att hållas 
inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning för extra förbundsmöte ska senast 7 dagar före mötet 
översändas till distriktsorganen. Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de som krävt 
mötet kalla till detta i enlighet med föregående stycke. 
 
Vid extra förbundsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras. Extra förbundsmöte får inte hållas på tid när 
Riksidrottsstämma (RF-stämma) pågår. 
 
§ 2:8 Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Med undantag för ärende enligt 1 
kap 11 § avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
 
Personval 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 avgivna röster. 
 
Personval skall ske till en ledamotspost i taget, där samtliga kandidater ställs mot varandra för varje valbar post. 
 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster. 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska val ske slutet.  
 
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som stöds av ordföranden vid mötet, om denne är 
röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut 
bekräftas med klubbslag. 
 
§ 2:9 Ikraftträdande 
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 
tillgängliga för medlemmar inom en månad efter årsmötet. 
 

3 kapitlet. Valberedningen 

§ 3:1 Sammansättning och sammanträden 
Valberedningen utgörs av ordförande och fyra övriga ledamöter. Avseende valbarhet till valberedning; se 2 kap. 6§. 
 
Båda könen ska vara representerade i valberedningen. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva 
antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutmässig när kallelse har utgått tre veckor före sammanträdet till ledamöterna och 
minst tre av dem är närvarande. Ordförande och ledamöter i valberedningen kan vara arvoderade. 
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§ 3:2 Åligganden 
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. Den som ingår i valberedningen får 
inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått kännedom om, såvida det inte bryter mot SKF:s eller RF:s stadgar, 
eller mot svensk lag. Valberedningen ska senast den 1 augusti tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, 
om de vill kandidera för den kommande mandattiden.  
 
Senast den 1 september ska valberedningen meddela distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningarna uppgift på 
dem som står i tur att avgå och dem som har avböjt återval. Valberedningen ska minst 21 dagar före förbundsmötet meddela 
föreningarna via förbundets officiella organ, sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap 5§ 15 - 18 punkterna samt meddela 
namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter 
förbundsmötet ska protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen. 
 
§ 3:3 Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet.  
Endast valberedning och föreningar får nominera personer. De till Förbundet anslutna föreningarna får senast 1 oktober till 
valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap 5 § 15 - 17 punkterna. Innan kandidatnomineringen börjar vid 
förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt 2 kap 5 § 15 - 17 
punkterna. Den som föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta 
sig uppdraget. 
  

4 kapitlet Revision och revisorer 

§ 4:1 Revisorer och revision 
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av en minst revisor. Om förbundet beviljats medlemskap i 
RF skall minst vara utsedd av RF. Se 1 kap § 8 och 2 kap § 5.19. 
 
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar ska överlämnas till revisor senast 6 veckor före förbundsmötet. 
Handlingarna ska efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 3 veckor före 
förbundsmötet. 
 

5 kapitlet. Förbundsstyrelsen 

§ 5:1 Sammansättning 
Förbundsstyrelsen - som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat - består av ordförande och 
fyra övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande och 
kassör samt tillsätter de övriga funktionärer som behövs. Härutöver får den hos Förbundet anställda personalen utse en 
representant och en personlig suppleant att ingå i styrelsen. Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot 
i styrelsen. Sådan ledamot får utses till befattning inom styrelsen och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.  
 
En av förbundsmötet, enligt 3 kap 2 § i RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
§ 5:2 Förbundsstyrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen att bl. a: 
  
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för kanotslaloms utveckling och 
utbredning inom Sverige. Företräda denna idrott, tillvarata Förbundets intressen och följa utvecklingen inom idrotten 
utomlands samt delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område, 
 
2. övervaka efterlevnaden av RF:s, SOK:s och Förbundets stadgar och regler samt ICF:s och ECA:s stadgar, 
  
3. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom Förbundet, 
 
4. samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder Förbundets verksamhet samt marknadsföra idrotten hos 
myndigheter, massmedia och allmänheten, 
 
5. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna, 
 
6. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
  
7. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan, inkomst- och utgiftsstat och i övrigt utarbeta, bereda 
förslag, planer mm att föreläggas förbundsmötet, tillse att av förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt, 
 
8. ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka Förbundets ekonomi, 
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9. utse arrangörer för Förbundets 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 Förbundets utmärkelser, 
 
11. fastställa röstbaserande tävlingar för kommande säsong. 
 
12. upprätta röstlängd för Förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden 1 september - 31 augusti.  
 
13. anställa Förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av Förbundets kansli, 
 
14. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i Förbundet och om 
uteslutning av förening ur Förbundet, 
 
15. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter om vilka föreningar som under kalenderåret erlagt 
sina årsavgifter till Förbundet, 
 
16. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar, 
 
17. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av 
Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden, 
 
18. handlägga löpande ärenden i övrigt samt 
 
19. föra protokoll och erforderliga böcker. 
 
§ 5:3 Sammanträden, kallelse och beslutsmässighet 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat härom, eller på framställning av minst tre 
ledamöter. 
 
Vid styrelsesammanträde ska efter vederbörlig kallelse minst tre ledamöter vara närvarande för att styrelsen ska vara 
beslutmässig. För alla beslut krävs att minst tre ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt.  
 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid exempelvis 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut protokollföras vid närmast därefter följande 
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. 
 

6 kapitlet. Specialdistriktsförbund (SDF) 

§ 6:1 Distriktsindelning 
SDF kan bildas av en eller flera geografiskt närliggande klubbar. De blir då organ för Svenska Kanotslalomförbundets 
regionala verksamhet. Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde.  
 
SF-distrikt bör i fråga om administration omfatta samma geografiska område som motsvarande RF-distrikt. Beslut om annan 
regional indelning så att SF-distrikt omfattar fler än ett RF-distrikt ska anmälas till RF.  
 
Distriktsgränser som avviker från det sagda ska efter beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande. Innan beslut tas om 
SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika idrotter men med samma geografiska gränser erhåller 
likartad benämning. 
 
SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom Svenska 
Kanotslalomförbundets regionala organ i enlighet med Förbundets ändamål enligt 1 kapitlet 1 §. Förening tillhör det SDF 
inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
 
§ 6:2 SDF:s namn och verksamhetsområde 
 - Dalarnas Kanotslalomförbund omfattar Dalarnas län. 
 
Ändring av SDF:s geografiska område samt ändring av SDF:s namn beslutas av förbundsmötet. 
  
§ 6:3 SDF:s stadgar 
SDF: s stadgar skall följa de av Svenska Kanotslalomförbundet fastslagna och av RS granskade normalstadgar för SDF. 
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Svenska Kanotslalomförbundet ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för Förbundet att kräva ändring 
av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.  
§ 6:4 Revisorer och revision 
SDF: s revisorer, av vilka en har utsetts av DF-mötet, ska granska SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. 
Omfattar SF-distrikt flera DF, ska det DF där SDF har sin hemort utse revisor. 

§ 6:5 Distrikts uppgift 
Distriktens uppgifter är att: 
• Öka och behålla antalet föreningar och medlemmar inom sitt område 
• Genomföra utbildningar för aktiva, tränare och funktionärer 
• Genomföra distriktsmästerskap och lokala cuper 
• Genomföra läger för distriktets aktiva 
• Vara en regional representant och proaktiv i arbetet med forsarenor, restaurering och access till vattendrag 

 

7 kapitlet Föreningarna 

§ 7:1 Medlemskap i Förbundet 
Ideell förening, bestående enbart av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen 
upptas som medlem i Förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. 
 
1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på 
grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening, 
 
2. Föreningen har kanotslalom på sitt program. 
 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och Förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga regler 
och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 
 
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med annan redan ansluten förening. I namnet bör ordet 
”kanotslalom” eller ”slalomkanotister” ingå. 
 
5. Föreningen har betalt de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts. 
 
6: Föreningen har ett organisationsnummer. 
 
7. Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för en dopingfri idrott. 
 
Styrelsen prövar och avgör ärendet. Lämnas föreningens ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 
reglerna i 15 kap RF:s stadgar. 
 
§ 7:2 Utträde samt uteslutning ur Förbundet 
Förening som önskar utträda ur Förbundet, ska skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Till sin anmälan ska föreningen 
foga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet om utträde fattades. Har föreningen inte betalt föreskrivna avgifter, 
bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte. Förbundsstyrelsen äger rätt att avstänga en förenings deltagande i 
tävlingar arrangerad av till förbundet ansluten förening, om inte föreskrivna avgifter är betalda. 
 
Förening som inte har betalt årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur Förbundet. 
Förbundsstyrelsen får utesluta förening, om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller 
Förbundets stadgar eller att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, Förbundet eller SDF eller annars 
påtagligt motarbetat Förbundets intressen. 
 
Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri kanotslalomidrott får anses motarbeta Förbundets intressen och kan därför 
efter särskild prövning uteslutas ur Förbundet. 
  
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom 30 dagar. I beslut om uteslutning 
ska skälen redovisas samt anges hur föreningen kan överklaga beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt 
reglerna i 15 kap RF:s stadgar. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen. 
 

§ 7:3 Åligganden 
 
Föreningen ska 
1. följa RF:s stadgar samt Svenska Kanotslalomförbundets stadgar, tävlingsregler, övriga regler och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan,  
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2. senast den 1 mars skickar in rapport enligt fastställt formulär samt betala den av förbundsmötet fastställda årsavgiften till 
Förbundet. 
 
Förening som inte inom föreskriven tid fullgör sina stadgeenliga skyldigheter gentemot Förbundet, är skyldig att betala 
dubbel årsavgift. Förening är även skyldig att betala eventuell årsavgift till SDF och aktivt verka för en dopingfri 
kanotslalomidrott, 
 
4. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av RIN avge yttrande 
till nämnden, 
 
5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra 
föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning, 
 
6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning samt 
 
7. på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till 
förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom 
medlem i Förbundet. 
 
§ 7:4 Medlemskap i föreningen 
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan som skall behandlas av föreningsstyrelsen. Ansökan behöver inte 
bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta förbundets eller föreningens intressen. 
 
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, 
motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. 
 
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning ska fattas av föreningsstyrelsen och får av den berörde överklagas enligt 
reglerna i 15 kap 1 § i RF:s stadgar. 
 
§ 7:5 Medlemskap i förbundet 
Enskild person upptas som medlem efter ansökan som skall behandlas av förbundsstyrelsen. Ansökan behöver inte bifallas, 
om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta förbundets intressen. Medlemskap fordrar att medlemsavgift i förbundet 
är erlagd för förening och för den enskilde medlemmen. 
 
§ 7:5 Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på 
samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin 
förening.  
 
§ 7:6 Distriktstillhörighet 
Till Förbundet ansluten förening tillhör det DF och det SDF inom vilkas verksamhetsområden föreningens hemort är belägen. 
 
§ 7:7 Rösträtt 
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar. Förenings rösträtt på förbundsmöte stadgas i 2 kapitlet, 4§. 
 
§ 7:8 Arbetstagares valbarhet 
Arbetstagare inom förening får väljas till ledamot av föreningens styrelse men inte till revisor i föreningen. 
 

8 kapitlet Tävlingar mm 

§ 8:1 Tävlingsregler 
Förbundets röstbaserande tävlingar och mästerskap ska genomföras enligt Förbundsmötets fastställda tävlingsregler och av 
styrelsen fattade beslut. Alternativa tävlingsformer med avvikande regler är tillåtna för enskilda tävlingar. Regler skall 
framgå av tävlingsinbjudan. 
 
§ 8:2 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 Förbundet ansluten förening och dels utländsk medborgare, vilken tillhör sådan förening sedan minst två år. 
Detsamma gäller tävling om Förbundets mästerskapstecken i USM, UDM och andra RM. 
 
§ 8:3 Tävlingslicens och röstbaserande tävlingar 
Förbundsmötet bestämmer storlek på tävlingslicens och om tävlingslicens fordras för att delta på röstbaserande tävling. 
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9 kapitlet Landslag 

§ 9:1 Landslagsledning 
Förbundets landslagsledning har till uppgift att ordna landslagsuttagningar, uttagningsregler och budgetering, genomförande 
och uppföljning av landslagsverksamhet. 
 
Syftet med landslagsverksamheten är att nå och behålla aktiva i den yppersta världseliten (finalplatser på internationella 
topptävlingar). 
 
Förbundets landslagsledning skall bestå av fem personer varav en är ordförande. Ordföranden och ledamöter utses av 
förbundsstyrelsen på fem år. Ledamot kan endast avsättas av 2/3 majoritet av ledamöterna i styrelse och landslagsledning, 
men avgå frivilligt. När mandattiden utgår skall omval eller förslag på nya ledamöter för påföljande mandatperiod presenteras 
av förbundsstyrelsen senast 31 augusti, och val skall ske på första styrelsemötet efter Förbundsmötet. Mandatperioderna skall 
vara så att en ledamot väljs årligen. 
 
Samtliga ledamöter har rösträtt. Vid lika röstetal avgör ordföranden. 
 
Samtliga ledamöter skall uppfylla tre av fem nedanstående kriterier: 
• Själv tillhört ett kanotslalomlandslag och nått semifinalnivå på VM, EM eller världscup som senior 
• Sedan minst fem år engagerad i slalomporten som tränare, anställd eller ledamot i styrelse i förbund eller förening 
• Funktionärsexamen steg 2 i Kanotslalom enligt av Förbundsmötet fastställda kriterier 
• Kanotslalomtränarexamen steg 2 enligt av Förbundsmötet fastlagda kriterier 
• Varit ledare eller tränare på minst fem internationella tävlingar på nivån internationell rankingtävling, världscup, EM 

eller VM, under de senaste fem åren, vid tillträdandet. 
 
Landslagsledningen skall ha minst fyra fysiska möten per år. 
 
En eller flera ledamöter i Landslagsledningen kan vara anställda inom kanotslalomidrotten. 
 

10 kapitlet Ordförandekonferens 

§ 10:1 Ordförandekonferens 
Syftet med Ordförandekonferens är att diskutera strategi för förbundets verksamhet. 
 
§ 10:2 Sammansättning  
Ordförandekonferensen består av ordförande eller deras ersättare för varje SDF och varje förening, förbundsstyrelsens 
ledamöter, kommittéledamöter samt anställda inom förbund, distrikt och föreningar. Varje förening får dessutom delta med 
ytterligare en ledamot. 
 
§ 10:3 Tidpunkt 
Ordförandekonferens 1 hålls årligen i oktober, november eller december på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.  
 
Ordförandekonferens 2 hålls under våren på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Extra ordförandekonferens kan 
hållas om förbundsstyrelsen finner det erforderligt eller om en majoritet av röstberättigade föreningar påkallar det.  
 
§ 10:4 Inbjudan och kallelse 
Inbjudan ska utsändas senast 90 dagar före konferens. Kallelse, program och övrigt underlag för konferenserna ska vara 
deltagarna tillhanda senast 21 dagar före konferens.  
 
§ 10:5 Inriktning 
Ordförandekonferenserna ska behandla sådana förslag från förbundsstyrelsen, distriktsförbund och föreningar, som ska ligga 
till grund för utveckling och verksamhetsplanering kanotslalomidrotten.  
 
§ 10:6 Beslutsmässighet  
Ordförandekonferenserna är endast rådgivande och inte beslutande. 
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11 kapitlet Idrottsaktiebolag 

§ 11:1 Idrottsaktiebolag (Idrotts AB) 
Under nedan angivna förutsättningar får förening upplåta rättigheten att delta Förbundets (Svenska Kanotslalomförbundets) 
tävlingsverksamhet till ett Idrotts AB.  
 
Med Idrotts AB avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva kanotslalom och därtill naturligt 
anknytande verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma.  
 
Följande villkor ska ingå i upplåtelseavtal mellan förening och Idrotts AB:  
 
1. Idrotts AB ska förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar och Svenska Kanotslalomförbundets tävlingsregler 
och Handläggningsordning för Idrotts AB. Dessa regelverk, som det ankommer på Idrotts AB att fortlöpande hålla sig 
förvissat om, ska utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet. Idrotts AB ska vidare förbinda sig att följa andra av angivna 
organisationer fattade beslut. Upplåtande förening skall ha röstmajoritet i Idrotts AB. 
 
2. Aktiva i Idrotts AB ska vara medlem i den förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten till bolaget.  
 
3. Upplåtande förening ska även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i 
Förbundet. 
 
4. Idrotts AB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet. 
 
5. Idrotts AB:s rätt att delta Förbundets tävlingsverksamhet ska upphöra att gälla om upplåtande förenings medlemskap i 
Förbundet upphör.  
 
6. Rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet ska återgå till föreningen om Idrotts AB försätts i konkurs eller 
träder i likvidation.  
 
7. Förening ska förbehålla Förbundet rätt att godkänna det namn under vilket Idrotts AB deltar i Förbundets 
tävlingsverksamhet.  
 
8. Idrotts AB ska på begäran av RIN, Förbundet, eller distriktsstyrelse lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i 
ärenden avseende bolagets deltagande i Förbundets tävlingsverksamhet.  
 
9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av Förbundet för att äga giltighet. Förbundet ska fortlöpande 
kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet och andra förhållanden i anslutning därtill samt vad som i övrigt föreskrivs i 
denna paragraf. Vid avvikelse är förening och Idrotts AB skyldiga att på begäran av Förbundet vidta rättelse för 
bestämmelsernas efterlevnad. Om sådan rättelse inte sker inom angiven tid äger Förbundet rätt att återta sitt godkännande av 
upplåtelseavtalet samt vidta andra åtgärder.  Vid tvist där Idrotts AB är part gäller skiljenämndbestämmelsen i Förbundets 
stadgar § 1:8.  
 
 
 

Kap 12 Förbundsägda aktiebolag (Förbunds AB)  

Först efter Förbundsmöte - alternativt extra Förbundsmötesbeslut äger styrelsen i Förbundet rätt att aktivera befintliga 
aktiebolag eller starta nya aktiebolag, när avsikten innebär att ekonomiska transaktioner ska förekomma. I samband med 
beslutet ska även bolagsordningen godkännas av Förbundsmötet. Ändringar av bolagsordning ska godkännas av ett 
Förbundsmöte. 
 

Kap 13 Prövningsrätt enligt RF:s stadgar 

§ 13:1 Åliggande 
Med stöd av 14 kapitlet 8 § första respektive fjärde stycket i RF:s stadgar har styrelsen bestraffningsrätt i ärenden som avser 
förseelse begången i samband med nationella tävlingar samt förseelse begången i samband med internationella uppdrag såväl 
i landet som utomlands. 
 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar. Förbundsstyrelsen får enligt 14 kapitlet 8 § 
fjärde stycket i RF:s stadgar överlåta sin Bestraffningsrätt till annan i förbundet beslutande instans. 



 
 

Sid. 11 (12) 

 
Distriktsstyrelserna inom en region kan överlåta sin bestraffningsrätt till regionalt bestraffningsorgan i vad avser förseelser 
som begåtts i distriktets föreningar i samband med regionala tävlingar. 
 
§ 13:2 Böter och straffavgifter  
Förbundsstyrelsen eller annat organ som bestraffningsrätten överlåtits till, har rätt enligt 14 kap 5 § andra stycket RF:s 
stadgar ålägga förening eller enskild person böter om högst 100 000 kr. Böterna ska förvaltas av Svenska 
kanotslalomförbundet och användas för främjande av verksamhet inom förbundet i enlighet med RF:s stadgar. 
Förbundsstyrelsen eller annat organ som beslutsrätten överlåtits till, har rätt att, enligt 12 kap 4 § tredje stycket RF:s stadgar, 
ålägga förening eller enskild person i tävlingsreglerna föreskriven straffavgift om högst 25 000 kr. Straffavgifterna ska 
förvaltas av Svenska Kanotslalomförbundet och användas för främjande av verksamhet inom förbundet i enlighet med RF:s 
stadgar. 
 
§ 13:3 Straffmätningsfrågor  
Förbundsstyrelsen eller instans som bestraffningsrätten överlåtits till, har rätt i enlighet med 14 Kap. 6 § fjärde stycket RF:s 
stadgar, besluta att diskvalifikation kan omfatta även träning i anläggning som disponeras av 
 
den dömdes förening 
annan förening med medlemskap i eller anslutning till Förbundet eller 
Idrotts AB med verksamhet inom Förbundet och som den dömdes förening är ansluten till.  
 
Bestraffningsorgan som anges i första stycket har också rätt att i enlighet med 14 Kap. 7 § tredje stycket RF:s stadgar, besluta 
om att diskvalifikationsstraff upp t.o.m. 18 månader kan kombineras med böter.  
 
§ 13: 4 Rapportering 
Den som har fattat beslut enligt detta kapitel ska omedelbart underrätta styrelsen härom. Rapporteringen ska ske rutinmässigt 
och i samband med styrelsesammanträden. 
 
§ 13:5 Överklagande  
Klagande i bestraffnings- och tävlingsärenden enligt 14 kap. och 15 kap. RF:s stadgar ska senast två veckor från den dag 
beslutet meddelades inkomma med klagoskrift till vederbörande överklagningsorgan. 
 

Kap 14 Utbildningskommittén 

§ 14:1 Utbildningskommitté 
1. Utbildningskommittén består av en ordförande som skall vara styrelseledamot, samt fyra ledamöter. 
2. Utbildningskommitténs ledamöter väljs av förbundsstyrelsen för en tid av fem år. En ledamot väljs årligen. 
3. Förbundsanslutna röstberättigade föreningar kan nominera ledamöter under perioden 1 - 31 oktober. 
4. Val sker av styrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte vid tiden mellan Förbundsmötet och 31 december. 
5. Om ledamot avgår innan sin mandattids slut, skall förbundsstyrelsen inom två veckor, via förbundets officiella organ, be 

föreningar att nominera ledamöter. Styrelsen skall utse en ny ledamot inom två månader från att ledamot avgått. 
 
§ 14:2 Valbarhet 
Valbar till ledamot i utbildningskommittén är: 
• I Sverige permanent bosatt person som tillhör röstberättigad förening i Förbundet, och som är minst 18 år, 
• som varit ledamot, ordförande eller anställd i förbundsansluten, röstberättigad förening i minst 3 av de senaste 6 åren, 

och som enligt aktuell röstlängd har minst fyra tävlande, 
 
och som uppfyller minst ett av följande kriterier: 
• Funktionärsexamen steg 2 i Kanotslalom enligt av Förbundsmötet fastställda kriterier 
• Kanotslalomtränarexamen steg 2 enligt av Förbundsmötet fastlagda kriterier. 
 
Endast av föreningar nominerade ledamöter kan väljas. Sittande ledamot kan omväljas. 
 
§ 14:3 Utbildningskommitténs uppgifter 
Utbildningskommitté har följande uppgifter: 
1. Ansvara för att det genomförs utbildningar med aktuellt utbildningsmaterial för klubbutveckling, för event, för 

tränare/ledare, funktionärer, klubbutvecklare och för utveckling av anläggningar. 
2. Ansvara för examination av funktionärer och tränare och hålla register över examinerade. 
3. Främja utvecklingen av professionalisering av idrotten med anställda inom förbund och föreningar. 
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Kap 15 Forskommittén 

§ 15:1 Forskommittén 
1. Forskommittén består av en ordförande som skall vara styrelseledamot, samt fyra ledamöter. 
2. Forskommitténs ledamöter väljs av förbundsstyrelsen för en tid av fem år. En ledamot väljs årligen. 
3. Förbundsanslutna röstberättigade föreningar kan nominera ledamöter under perioden 1 - 31 oktober. 
4. Tillsättning sker av styrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte vid tiden mellan Förbundsmötet och 31 december. 
5. Om ledamot avgår innan sin mandattids slut, skall förbundsstyrelsen inom två veckor, via förbundets officiella organ, be 

föreningar att nominera ledamöter. Styrelsen skall utse en ny ledamot inom tre månader från att ledamot avgått. 
 
§ 15:2 Valbarhet 
Valbar till ledamot i Forskommittén är: 
• I Sverige permanent bosatt person som tillhör röstberättigad förening i Förbundet, och som är minst 18 år, 
• som varit ledamot, ordförande eller anställd i förbundsansluten, röstberättigad förening i minst 3 av de senaste 6 åren, 

och som enligt aktuell röstlängd har minst fyra tävlande. 
 
Endast av föreningar nominerade ledamöter kan väljas. Sittande ledamot kan omväljas. Vid tillsättning skall styrelsen iaktta 
högsta möjliga kvalitetskrav. 
 
§ 15:3 Forskommitténs uppgifter 
Forskommittén har följande uppgifter: 
1. Ansvara för att det genomförs utbildningar med aktuellt utbildningsmaterial för forssäkerhet. 
2. Ansvara för examination av Forsinstruktörer steg 1 och 2, och hålla register över examinerade. 
3. Främja utvecklingen av Forssäkerhet genom information, och genom kontakt med myndigheter. 


