PROPOSITION #1
FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN I SVENSKA KÄLKSPORTFÖRBUNDET
TILL ÅRSMÖTET 2020-10-03
NY FÖRBUNDSORGANISATION
Förbundsstyrelsen i Svenska Kälksportförbundet föreslår:
att

besluta upplösa förbundet i enlighet med 1 kap 10 § i Svenska
Kälksportförbundets stadgar och därmed fastställa att förbundet
sätts i likvidation.

att

utse förbundsstyrelsen till likvidatorer.

att

samtliga ekonomiska och materiella tillgångar förs över till Svenska
Skridskoförbundet (org 802003-0758) för att vidare användas till
främjade och utveckling av svensk kälksport.

Förbundsstyrelsens utlåtande
Efter beslut på Riksidrottsmötet 2019 att utesluta Svenska Kälksportförbundet ur
Riksidrottsförbundet (RF) från och med den 1 januari 2021 har förbundsstyrelsen jobbat hårt
med att hitta en ny lösning på förbundsorganisation som innebär att svensk kälksport även i
framtiden är en del av den samlade idrottsrörelsen genom ett samgående med ett eller flera
förbund inom RF, i enlighet med beslut som fattades av förbundsmötet 2019.
Ett stort arbete i gott samarbete med Svenska Skridskoförbundet har genomförts och förslag
har presenterats för en ny, modern, inkluderande och framåtriktad förbundsorganisation som
kan inrymma såväl skridskosporter som kälksporter och även i framtiden enkelt kunna ansluta
ytterligare idrotter.
Den 13 september 2020 höll Skridskoförbundet ett extra årsmöte. Där beslutades om en
ändring av stadgarnas ändamålsparagraf som medför att föreningar som bedriver
kälksportverksamhet nu är välkomna som medlemmar. Därmed anser styrelsen att
förutsättningar föreligger för en upplösning av nuvarande Kälksportförbund och därmed
verkställa beslut som fattades av förbundsmötet 2019 att formellt upplösa förbundet i
enlighet med stadgarnas 1 kap 10 §.
Om beslut fattas om en upplösning av Svenska Kälksportförbundet föreslår förbundsstyrelsen
att förbundsstyrelsen erhåller uppdraget att likvidera förbundet, dvs avsluta/omförhandla
samtliga gällande avtal som exempelvis anställningar, medlemskap och sponsorkontrakt samt

att alla ekonomiska och materiella tillgångar förs över till Svenska Skridskoförbundet där
dessa öronmärks för vidare användning med syfte att fortsätta främja och utveckla svensk
kälksport. Likvidationen ska slutföras under verksamhetsåret 2020-2021.
För att verkställa beslut som fattades på förbundsmötet 2019 av Kälksportförbundets
medlemmar att upplösa förbundet krävs ett nytt beslut på förbundsmötet 2020 med minst
2/3 majoritet av antalet angivna röster.

