Bilaga till §11 Styrelsens rapport om de
uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
SLOPA ÅLDERSGRÄNS FÖR RÖSTRÄTT VID ÅRSMÖTET
Organisationskommittén har varit i kontakt med SKKs föreningskommitté.
Föreningskommittén har kommit fram till att de inte kommer godkänna ett slopande av
åldersgränsen för rösträtt vid årsmötet.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
Uppdrag på årsmötet 2018 att undersöka om vilka fördelar, nackdelar som följer ett
medlemskap i RF!
Vad skulle det innebära för SAgiK och våra medlemmar.
Hur stor möjlighet är det att vi skulle kunna bli medlem i Riksidrottsförbundet. Många har ju
försökt………
Vad säger SKK som är vår huvudman idag?
Vilka konsekvenser blir följden av ett sådant beslut!
Vad säger Riksidrottsförbundet?
Elin Johansson, förbundsjurist på RF:
Villkoren för medlemskap i RF framgår av 10 kap. 2 § RF:s stadgar. Ansökan om
medlemskap görs senast den 1 januari udda år för prövning vid RF-stämman i maj samma
år. RF har inte någon särskild blankett för medlemsansökan utan ber sökande förbund att
komma in med en ansökan där det, förutom grundläggande kontaktuppgifter till förbundet,
ingår en beskrivning av förbundet och dess verksamhet utifrån villkoren för medlemskap.
Inom ramen för beredningen av ansökan finns därefter möjlighet att göra kompletteringar och
förtydliganden.
•

•

•

Just inför stämman 2019 är läget något speciellt eftersom det pågår en översyn av
villkor, kriterier och anslutningsformer för medlemskap i RF (och studieförbundet
SISU Idrottsutbildarna). Översynen kommer troligen att innebära vissa justeringar i
villkoren och det är också sagt att medlemssökande förbund 2019 ska prövas utifrån
de eventuellt reviderade villkoren. Detta ställer särskilda krav på inte minst
beredningen av medlemsansökningarna 2019 och RF:s avsikt är att i hela
beredningsprocessen vara både transparenta och pragmatiska i förhållande till den
speciella situationen.
När det gäller fördelarna med ett medlemskap i RF går de att beskriva på flera sätt
och ur olika perspektiv. Vissa fördelar träffar förbunden som helhet, såsom att få
tillgång till de olika resurser och stöd. Dessa resurser och stöd kan handla om allt från
tillgång till kompetenser och nätverk till rena ekonomiska stöd. Vissa fördelar träffar
primärt förbundens medlemsföreningar, såsom möjlighet till billigare träningslokaler i
många kommuner (kommuner erbjuder inte sällan träningslokaler till idrottsföreningar
medlem i ett förbund inom RF för så kallad markeringsavgift), tillgång till ekonomiskt
stöd för barn- och ungdomsverksamhet eller särskilda projekt samt möjlighet till
föreningsstöd via RF:s distriktsförbund som finns nära föreningarna.
Med ett medlemskap i RF följer ett antal åliggande och skyldigheter som primärt
framgår av RF:s stadgar. Erfarenheten säger mig att vissa framför allt mindre förbund
har vissa utmaningar i förhållande till att kunna uppfylla dessa åligganden.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor,

Hälsningar
Elin Johansson
Förbundsjurist
Vad säger SKK
•
•
•

?
Mailat och ringt Fredrik Bruno som är förbundsjurist på SKK, men han ”vill” inte svara!
En fundering……

Vad vi bör tänka på:
•
•
•
•
•

Viktigt att vi har bra dokumentation och argument för en anslutning till RF när frågan
skall tas upp med SKK.
Är det möjligt att vara ansluten till två riksorganisationer som SKK och RF?
Är det möjligt att ansluta SAgiK till något befintligt specialförbund i RF?
Är det ens möjligt med en RF anslutning enligt FCI?
Vem blir huvudman för tävlingsregler/regelverk, SKK eller RF?

•

Vem handlägger regelbrott & tvister, SKK eller RF?

Nackdelar/Fördelar
•
•
•
•
•

Dopingregler följer WADA´s internationella regler, dvs att det inte bara gäller hunden
utan i högsta grad även människan som kontrolleras.
Focus på den mänskliga prestationen och inte hundens
Vi tappar regelverket som styr oss idag då vi inte längre kan tillhöra SKK?
Tappar vi SKK så har vi inte heller någon koppling till FCI?
Agilityn kommer att bli en erkänd ”sport”!

•

För ersättning om 1000 kronor eller mer ska preliminärskatt dras. Men idrotten
omfattas av den så kallade halva prisbasbeloppsregeln avseende skatt och
arbetsgivaravgifter (som påverkar preliminärskatten men inte
kontrolluppgiftskyldigheten).

•

Större möjlighet att få ta del av bidrag så som ”framåtfonden” där drygt 4 miljoner
delas ut till föreningar för att främja att nå fler som kommer i ut i fysisk aktivitet.

•

Idrottslyftet är en annan form för att aktivera människor.

Avslutningsvis
•
•

Svenska Draghundsportförbundet är idag med i RF, men tillhör inte SKK
organisationen, men jobbar nära ihop med både SKK och SBK centralt i olika
projekt.
Polarhundklubben är medlemmar i Svenska Draghundsportförbundet och tillhör SKK.

Några som ansökt och ej kommit med!
Svenska Armborst Unionen:
Verksamheten anses nära besläktad med annan inom Svenska Skyttesportförbundet och
Svenska Bågskytteförbundet. Enligt Riksidrottsstyrelsen bör det finnas en strävan att
minimera administrativa kostnader inom idrotten och anser att verksamheten bör via ett
samarbetsavtal kopplas till eller på sikt uppgå i Svenska Bågskytteförbundet eller Svenska
Skyttesportförbundet

Svenska Bridgeförbundet:
Ansökan om medlemskap är den femte i ordningen för förbundet. Tidigare ansökningar
gjordes 1997, 1999, 2001 och 2013. RF-stämmans beslut togs enligt Riksidrottsstyrelsens
förslag att avslå ansökan med motiveringen att bridge inte kan betraktas som idrott.
Svenska Cheerleadingförbundet:
Verksamheten anses nära besläktad med annan inom Svenska Gymnastikförbundet och ett
stort antal av Svenska Cheerleadingförbundets medlemsföreningar är också
gymnastikföreningar. Liksom i ovan utlåtande bör administrativa kostnader minimeras och ett
etablerat samarbete finns idag mellanförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. RFstämman anser att det samarbetet bör stödjas och utvecklas och avslår medlemsansökan.
Svenska Islandshästförbundet:
Verksamheten anses nära besläktad med annan inom Svenska Ridsportförbundet och d
båda förbunden har haft ett samarbetsavtal som är uppsagt från mitten av maj 2015. RFstämman beslutade enligt Riksidrottsstyrelsens förslag att avslå medlemsansökan. De båda
förbunden bör återuppta förhandlingar om ett samarbete i någon form, och
Riksidrottsstyrelsen är villig att medverka till en lösning för att förverkliga detta.
Mvh Krister Andreasson
Organisations Kommittén

KONSEKVENSER AV ATT DÖMA ANHÖRIGA
Funktionärskommittén har påbörjat arbetet med att kartlägga hur det ser ut i andra länder.
Kommittén har även påbörjat en dialog med SKK. Frågan kommer utredas vidare under året
där den planerade domarkonferensen kommer vara en viktig del för att få höra domarnas
åsikt i fråga. Det kommer även gå ut en enkät som alla agilityaktiva kommer kunna svara på.

