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STADGAR FÖR STOCKHOLMS KAJAK KLUBB 
Antagna vid klubbens bildande 19 april 1933 och reviderade 1973, 1995, 2003, 2016 och 2022. 

 

1. Ändamål  

Klubben har till uppgift att främja och genom sina medlemmar bedriva 
kanotpaddelidrottens alla grenar, samt verka för en god kamrat- och idrottsanda.  

 

2. Säte, Hemort, Huvudorganisation  

Klubben har sin hemvist i Stockholm och är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, 
Svenska Kanotförbundet och Stockholms Kanotförbund. Deras stadgar, 
tävlingsbestämmelser, övriga föreskrifter och anvisningar gäller för klubben och varje 
medlem i tillämpliga delar.  

 

3. Medlemskap  

Klubbens styrelse beslutar hur medlemsantagningen skall gå till varefter styrelsen 
hanterar ansökningar om medlemskap. Styrelsen kan avslå ansökan om det kan antas 
att den sökande kommer att motarbeta klubbens intressen.  

A. Medlem är skyldig att känna till och följa klubbens stadgar och ordningsregler.  

B. Allt deltagande i av klubben anordnad träning, tävling eller utflykt sker på 
deltagande medlems egen risk både vad gäller person och utrustning.  

C. Medlem ska betala av årsmöte fastställd medlemsavgift efter att begäran om 
betalning kommunicerats.  

D. Medlem som har fullgjort sina skyldigheter mot klubben och inte vill kvarstå som 
medlem ska på lämpligt sätt anmäla detta till styrelsen och är därmed omedelbart skild 
från klubben.  

E. Medlem som inte har betalt gällande årsavgifter ska anses ha utträtt ur klubben.  
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F. Medlem som uppenbarligen motverkar klubbens syften eller handlar i strid med 
klubbens, RF:s eller SKF:s stadgar kan av styrelsen uteslutas. Innan beslut om 
uteslutning tas, ska medlemmen genom skrivelse från styrelsen ges tillfälle att yttra sig 
i frågan. Skrivelsen ska sändas som rekommenderad försändelse med 
mottagningsbevis.  

G. Medlem som under träning eller tävling bevisligen använder dopingförklarade 
medel ska med omedelbar verkan uteslutas ur klubben. Sådant beslut tas av styrelsen 
och delges medlemmen skriftligen med angivande av orsaken till uteslutningen.  

 

4. Ständig medlem  

A. Till ständig medlem i klubben kan medlem utses som: - vid Olympiska spel eller 
Världsmästerskap vunnit medalj, eller som segrat vid Europamästerskap, Nordiskt 
mästerskap eller Svenskt mästerskap, eller - enligt Svenska Kanotförbundets 
bestämmelser utsetts till ”Stor Kanotist”, eller - under lång tid gjort klubben stora 
tjänster genom styrelsearbete eller liknande förtroendeuppdrag i klubben eller innehaft 
liknande förtroendeuppdrag nationellt eller internationellt.  

B. Ständig medlem får som tecken på sin värdighet klubbens hedersnål med sitt namn 
och nålens nummer ingraverat. Hedersnålen utdelas till den utsedde vid årsmöte.  

C. Ständig medlem är befriad från medlemsavgift, men har yttranderätt, förslagsrätt 
och rösträtt vid klubbens möten.  

D. Varje medlem har rätt att till styrelsen lämna förslag om att medlem ska utses till 
ständig medlem. Förslaget ska vara skriftligt och innehålla motivering.  

E. Styrelsen har beslutanderätten i alla frågor som gäller ständigt medlemskap men ska 
redovisa sina beslut och motiveringar inför årsmötet.  

F. Ständig medlem äger rätt att utan avgift disponera klubbens kanoter. Detta gäller 
dock ej under instruktion eller liknande tillfällen.  

 

5. Hedersmedlem  

Till hedersmedlem kan utomstående, som gjort klubben stora tjänster, utses. 
Hedersmedlem tilldelas klubbens hedersnål med sitt namn och nålens nummer 
ingraverat. Hedersnålen överlämnas vid lämpligt tillfälle. Hedersmedlem har 
yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt vid klubbens möten.  

Styrelsen beslutar om hedersmedlemskap samt redovisar sitt val inför årsmötet.  
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6. Verksamhetsår  

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till och med 31 
december.  

 

7. Årsmöte, höstmöte, extra klubbmöte  

Dessa medlemsmöten är klubbens beslutande instanser. Årsmötet är klubbens högsta 
beslutande instans och ska hållas senast tre månader efter avslutat räkenskapsår. 
Höstmöte hålls under tiden september-oktober. Extra klubbmöte kan hållas enligt 
paragraf 9.  

 

8. Kallelse till möten  

Tid och plats för årsmöte och höstmöte beslutas av styrelsen, som utlyser dessa genom 
skriftlig kallelse till varje medlem senast 8 dagar före mötet.  

I kallelsen till höstmöte eller extra klubbmöten ska, förutom tid, plats och punkterna 1-
5 ur årsmötesdagordningen, anges de ärenden som ska behandlas på mötet.  

 

9. Extra klubbmöten  

Extra klubbmöten ska hållas om det begärs: - av styrelsen, eller - av en tiondel av 
klubbens röstberättigade medlemmar, eller - av klubbens revisorer.  

Om sådan begäran kommer till styrelsen, ska styrelsen inom 14 dagar utlysa 
mötet. Underlåter styrelsen att kalla till sådant möte inom 14 dagar får de som begärt 
mötet kalla till detta. I kallelsen till extra klubbmöte ska orsaken till mötet och vem 
som begärt det anges.  

 

10. Yttranderätt, rösträtt  

Medlem som har uppnått 16 års ålder och betalat gällande årsavgifter har vid val och 
fattande av beslut i klubben, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Rösträtt får inte 
utövas genom ombud. Styrelsens ledamöter har samma yttranderätt, förslagsrätt och 
rösträtt som övriga medlemmar vid möte, utom i frågor om ansvarsfrihet för styrelsen, 
där endast yttranderätt föreligger.  
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11. Beslut på möten  

Alla möten är beslutsmässiga med det antal röstberättigade medlemmar som efter 
kallelse infunnit sig.  

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall som regleras i paragraf 23 och 24 i 
dessa stadgar (ändring av stadgar samt klubbens upplösning). Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning ska avgöra. Vid personval 
mellan flera kandidater ska, om någon medlem så begär, valet ske med slutna sedlar.  

Beslut som tas på klubbens möten gäller tills nytt beslut fattas. Alla möten kan 
ajourneras till senare tillfälle om mötesdeltagarna anser det nödvändigt.  

 

12. Förslag till årsmötet  

Motion till årsmötet kan läggas fram av varje medlem och ska överlämnas skriftligen 
till styrelsen senast en månad före årsmötet. Styrelsen behandlar motionen och lämnar 
sitt utlåtande till årsmötet.  

 

13. Årsmötets dagordning  

Vid klubbens årsmöte ska följande ärenden förekomma:  

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning och röstlängd 
3. Fråga om stadgeenlig kallelse 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Ekonomisk rapport 
8. Revisorernas rapport 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Förslag om verksamhet för innevarande år 
11. Behandling av motioner 
12. Fastställande av medlemsavgifter, kanotplatshyror och ev. övriga avgifter för 
innevarande år. 
13. Val av ordförande för klubben, för ett år 
14. Val nya styrelseledamöter för två år 
15. Val av styrelsesuppleanter för ett år 
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant, för ett år 
17. Val av två ledamöter till valberedning, för ett år 
18. Årsmötets avslutande 
19. Eventuellt övriga frågor (ej beslutspunkt) 
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14. Styrelse  

A. Klubbens ledning utövas av styrelsen.	

B. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.  

C. Styrelsen skall bestå av ordförande och minst tre (3) ledamöter och 1 (en) suppleant 
samt maximalt ordförande och fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter.  

D. Ordförande väljs för ett år, ledamöter och suppleanter väljs för två år.  

E. Styrelsens fasta poster är utöver ordförande sekreterare och kassör. Styrelsen utser 
inom sig kassör och sekreterare.  

 

15. Styrelsens uppgifter  

Det åligger styrelsen att:	
	

A. Bereda de frågor som ska behandlas av klubbens möten. 

B. Ansvara för att dessa mötens beslut blir verkställda.  

C. Upprätta förslag till budget samt i övrigt planera, leda och fördela arbetet inom 
klubben. 

D. Ansvara för och förvalta klubbens medel, byggnader och inventarier.  

E. Till klubbens årsmöte framlägga av hela styrelsen underskriven 
verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, som tillsammans med årets 
viktigaste tävlingsresultat arkiveras.  

F. Under hela verksamhetsåret hålla medlemmarna underrättade om verksamheten, 
skriftligen eller på annat sätt.  

 

16. Styrelsens sammanträden  

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst tre ledamöter så beslutar. 
Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden.  

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats och minst tre (3) 
ledamöter eller suppleanter är närvarande.  

Suppleanter jämställs i styrelsearbetet med övriga medlemmar och kallas till alla möten 
men har endast formell rösträtt om så krävs för att styrelsen skall bli beslutsförig.  
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Vid omröstningar har varje ledamot (och i tillämpliga fall suppleant) en röst. Vid lika 
röstetal vinner det förslag som ordföranden stödjer.  

Styrelsen har rätt att besluta i alla frågor som rör klubbens intressen, utom i de fall 
stadgarna föreskriver annat.  

Till stöd för styrelsens arbete finns följande dokument i prioritetsordning; 
1) SKKs stadgar 	
2) Riksidrottsförbundet och Svenska Kanotförbundets riktlinjer 	
3) SKKs långsiktiga programförklaring  
4) Av styrelsen och klubben framtagna ordningsregler och instruktioner  

Styrelsen har rätt att till sig adjungera personer för speciella ärenden och tillsätta de 
kommittéer som behövs för verksamhetens bedrivande.  

 

17. Ordförande eller Styrelsemedlemmars förtida avgång 

Om ordförande p.g.a. av sjukdom eller privata skäl under en period inte kan fullfölja 
sina uppgifter skall styrelsen utse en tillfällig ordförande bland någon av styrelsens 
ordinarie medlemmar till dess att ordinarie ordförande återinträder. 

Om ordförande väljer att avgå från sin post skall styrelsen utse en tillfällig ordförande 
bland någon av styrelsens ordinarie medlemmar.  

 
Den tillfällige ordföranden kan med styrelsens stöd välja att sitta resterande 
mandatperiod (för ordföranden) varvid ordinarie ordförandeval sker. Eller, om 
styrelsen så föredrar kan valberedningen kallas in och en ny ordförande kan väljas på 
extra klubbmöte. Ett sådant nyval gäller fram till och med ordinarie årsmöte.  

Vid samtliga fall ovan skall, om ordföranden av olika skäl inte kan kontaktas, styrelsen 
agera som om ordföranden har avgått men i tillämpliga fall skriftligen meddela 
ordföranden om beslutet. 

Den tillfällige ordföranden har samma mandat som den ordinarie ordföranden. 

Om en eller flera ledamöter av samma skäl som anges ovan inte kan fullfölja sina 
plikter så skall styrelsen i första hand fördela de avgångna ledamöternas uppgifter 
emellan sig och/eller ta hjälp av medlemmar utanför styrelsen.  

Posterna som sekreterare och kassör skall dock besättas av valda styrelseledamöter 
eller suppleanter. 
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Om antalet ledamöter och suppleanter sjunker under det av stadgarna angivna 
minimiantalet så är styrelsen skyldig att aktivera valberedningen och kalla till extra 
klubbmöte för att välja minst det antal nya ledamöter som krävs för miniminivån.  

Om styrelsen trots att antalet kvarvarande styrelsemedlemmar överstiger miniminivån 
ändå anser att det behövs väljas nya ledamöter för att lösa styrelsearbetet kan styrelsen 
välja att på samma sätt aktivera valberedningen och kalla till extra klubbmöte. 

I det fall styrelsens antal sjunkit under tre medlemmar eller om hela styrelsen avgår 
skall revisorerna kalla till extra klubbmöte. Då styrelsen i sådant fall inte är 
beslutsmässig så har i första hand valberedningens medlemmar och i andra hand 
tidigare valda styrelseledamöter, vilka utses av valberedningen, rätt att träda in så att 
styrelsen blir beslutsmässig.  I den uppkomna situationen skall styrelsen endast 
förvalta klubben tills nyval skett på det extra klubbmötet. 

 

18. Firmateckning  

Klubbens firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar.  

 

19. Revision  

A. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, mötesprotokoll, 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta 
del av närhelst detta begärs.  

B. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 8 dagar före 
årsmötet.  

 

20. Valberedning  

Valberedningen består av 2 ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 
2 månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de 
vill kandidera för nästa mandattid.  

Valberedningen skall verka för att ledamöternas perioder skall anpassas så att om 
möjligt halva antalet av styrelsens ledamöter är föremål för om- eller nyval på 
årsmötet.  
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21. Kanothus, kanotplatser  

Klubben tillhandahåller om möjligt kanotplatser till medlemmarna. I första hand 
upplåts plats för kanoter som klassats i Svenska Kanotförbundet. Villkoren vid hyra av 
kanotplats skall finnas beskrivna på klubbens hemsida.  

 

22. Märke, standert, flagga  

A. Klubbens standert har formen av en triangel med måtten 24,5 cm. lång och 16 cm 
bred. Den har blå botten med bokstäverna S.K.K. med en kajakpaddelfigur genom 
S:et. Bokstäver och paddel i vitt.  

B. Klubbens flagga är en standert i större format.  

C. Klubbens standar i ljusblått siden har klubbmärket med lagerkrans och klubbens 
namn och stiftelseår broderat i vitt. Med tudelad bärstång och klubbemblemet i 
mässing överst, används standaret vid uppvaktningar och andra högtidliga tillfällen.  

D. Klubbmärket är cirkelformat och har blå botten med bokstäverna S.K.K. och en 
kajakpaddelfigur genom S:et. Bokstäverna och paddeln i silverfärg. Märket är 
monterat som klubbnål.  

E. Klubbens hedersmärke består av klubbnål med lagerkrans i silverfärg. 
Hedersnålarna numreras och mottagarens namn ingraveras. Hedersnål utdelas till 
ständiga medlemmar och hedersmedlemmar.  

 

23. Stadgar och Stadgeändring  

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Riksidrottsförbundets och Svenska 
Kanotförbundets stadgar och övriga föreskrifter. Styrelsen ansvarar för att ovan 
nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för klubbens 
medlemmar.  

Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas upp till avgörande vid klubbens 
årsmöte. Ändringsförslag ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före 
mötet och anges i kallelsen till mötet.  

För godkännande av stadgeändring fordras att beslutet stöds av minst två tredjedelar av 
antalet avgivna röster på två av varandra följande medlemsmöten.  

Styrelsen bör vid behov göra en översyn av stadgarna och framlägga förslag till 
årsmötet avseende modernisering av språk- och stadgeformuleringar.  
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24. Klubbens upplösning  

För beslut om klubbens upplösning fordras beslut av två på varandra följande 
årsmöten. Dessutom krävs att förslaget stöds av minst två tredjedelar av antalet 
närvarande röstberättigade medlemmar vid båda tillfällena.  

Riksidrottsförbundet och Svenska Kanotförbundet ska omedelbart underrättas om 
klubbens upplösning, genom kopia av de protokoll från de årsmöten som beslutat i 
saken.  

Om Stockholms Kajak Klubb upplöses ska dess tillgångar användas till kanotidrottens 
främjande. På vilket sätt detta ska ske bestäms och beslutas i samband med 
upplösningen.  

 
/SKK Styrelse 2022-02-16 


