
Styrelsens propositioner 
 

Proposition gällande förändring av stadgar. 
 

Bakgrund: Svenska kanotförbundet har beslutat om förändring om normalstadgarna. Denna 

proposition syftar till att harmonisera Karlstad Paddlarklubbs stadgar med normalstadgarna. 

Tillägg till texten skrivs i kursiv stil. Borttagen text skriv med överstruken stil. 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla nedanstående förändringar. 

Kapitel 2 

§1 Medlemskap 

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan 

om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta 

föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas 

av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Endast fysisk person 

kan upptas som medlem i föreningen. Medlemskapet gäller tills vidare. Beslut att avslå 

medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga 

ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är 

anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen 

redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. 

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag 

på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom 

tre veckor till vederbörande SF. 

 

§3 Deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Föreningenen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller 

uppvisning. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 

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. 

Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid 

deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen 

bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För 

deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande. 

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar 

ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller 

uppvisningen.  

 

Kapitel 3 

§1 Tidpunkt och kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad 

på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till 

föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas 

medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till 

föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan 



lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av 

föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller 

dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, 

årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt 

styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för 

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar 

finns tillgängliga. 

§5 Ärenden vid årsmötet 

§ 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

§ 5. Fastställande av föredragningslista. 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

§ 9. Fastställande av medlemsavgifter. 

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 

kommande verksamhets-/räkenskapsår. 

§ 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

§ 12. Val av  

a. föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b. val av föreningens kassör för en tid av två år 

c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

d. en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 

e. en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta; 

f. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande; samt ombud till årsmöte för Mellansvenska kanotförbundet. 

§ 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen 

eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 

§7 Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra 

årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar 

begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När 

styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte 

att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista 

för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen 

bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens 

hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa 

eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående 

stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till 

föredragningslista behandlas. 

 



Kapitel 6 Styrelsen 

§1 Sammansättning 

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt fem övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå 

av kvinnor och män, en jämn könsfördelning eftersträvas. Styrelsen ska inom sig utse vice 

ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersätts 

ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden 

t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har 

yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom 

styrelsen. 

 

§2 Styrelsens åligganden 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 

föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RF:s och SKF:s dessa 

vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt 

tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen särskilt att 
se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler, 

• varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte 

hos SF registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt 

firmatecknare, 

• i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 

begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller 

uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med 

barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

• verkställa av årsmötet fattade beslut, 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt 

instruktioner för underliggande föreningsorgan, 
• ansvara för och förvalta föreningens medel, 
• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning 

detta inte kan skada föreningens intressen, 

• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och 
• förbereda årsmöte. 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt 

föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden 

förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om 

fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning. 

 

§3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning 

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till 

sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda 

kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Sammanträdet kan vara 

fysiskt eller ske med hjälp av tekniska lösningar. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga 

ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 

att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Styrelsemedlem får inte rösta i 

frågor där jävsförhållande kan finnas Ordföranden får besluta att brådskande ärende ska 

avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller 

med hjälp av annan teknisk utrustning.. Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt 



föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden 

och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 

  



Proposition rörande arvode till ledare 
Vi ser att det är svårt att engagera personer till ideella funktioner i föreningen. Samtidigt så 

ser vi ett intresse av våra aktiviteter. För att locka fler att engagera sig i föreningen så tror vi 

att en liten ekonomisk uppskattning gör att fler kan tänka sig att deltaga. 

Därför föreslår styrelsen följande. 

Styrelsemedlem 

Subventionerad medlemsavgift (År 2020 400 kronor för vuxen).  

Betalar Styrelsemedlemmen familjeavgift så rabatteras familjeavgiften så att den inte 

överstiger den normala medlemsavgiften för vuxen. 

Är Styrelsemedlemmen hedersmedlem så subventioneras summan för medlemsavgift på 

avgiften för kajakplats eller materialavgift. 

Valberedning 

Vid ett valberedningstillfälle så bjuder föreningen på middag för max 400 kronor per person 

(2020). 

Ungdomsledare för kanotskola 

Båtförare: 55 kronor per timme (2020) 

Ledare utan utbildning: 65 kronor per timme (2020) 

Ledare med utbildning: 85 kronor per timme (2020) 

Lär dig paddla som vuxen 

För en kurs 400 kronor (2020), oavsett om kursen är vid ett eller flera tillfällen. 

 

Kajakmentor 

Den person som agerar kajakmentor vid minst sex tillfällen för klubbens unga 

tävlingskanotister, medlemspaddling eller familjepaddling får sin medlemsavgift 

subventionerad. (År 2020 400 kronor för vuxen). 

Betalar mentorn familjeavgift så rabatteras familjeavgiften så att den inte överstiger den 

normala medlemsavgiften för vuxen. 

 

Styrelsen yrkar på att årsmötet beslutar i enlighet med denna proposition. 


