Motion #1 ang RF ansökan från Göran S som inkom per e-post 2017-02-18

Formalia
Under årsmötet 2016 skrevs det in i stadgarna att SSA skall arbeta för att bli ett eget förbund.
Det betyder att endast ett årsmöte eller förbundsmöte kan ändra detta genom att ändra stadgarna.
Ett beslut att ändra stadgarna skall tas med kvalificerad majoritet, dvs 2/3 majoriet (Enligt stadgarna
kap 1.8)
Som motionen är skriven så finns tre delfrågor:
1) Skall SSA fortsatt arbeta för att gå med i RF som eget förbund ?
2) Om svaret är nej (med 2/3 majoritet) vill medlemmarna istället tillhöra Kanot eller Skateboard ?
3) Vilket förbund vill SSA tillhöra om det blir avslag på ansökan att bilda eget förbund under RF
(förslag som tidigare: Skateboard eller Kanot).
Styrelsens kommentar till Motionen
1. Ansökan till RF är redan inlämnad och kommer att behandlas av RF under våren. Nästa
tidpunkt RF behandlar ansökningar är 2 år senare.
Styrelsen anser att SSA i bör ingå som eget förbund för att kunna
o Ge medlemmarna så stor frihet att utforma sporten och verksamheten som möjligt.
o Förhoppningsvis korta ner beslutsvägar
o etc
Skulle Årsmötet rösta Nej på Görans fråga ”Eget förbund ?” så måste detta nej ha 2/3
majoritet och om så är fallet måste SSA avbryta sin ansökan till RF om ett eget förbund.
2. Om SSA’s ansökan till RF ej antas så finns inget som säger att det nödvändigtvis måste vara
antingen kanot eller skateboard vi skall tillhöra. Varken Kanot eller Skateboardförbundet har
kontaktats i denna fråga.

Styrelsens förslag till beslut
1. Svar Ja - dvs Ingen förändring av pågående arbete och ansökningsprocess.
2. Förutsatt ett Nej på delfråga 1 föreslår SSA att:
Styrelsen får jobba vidare med frågan för att se vilka alternativ som finns – dvs Motionen
avslås.
3. Om det skulle bli ett Nej på RF stämma till SSA’s ansökan föreslås att:
styrelsen får jobba vidare med frågan för att se vilka alternativ som finns – dvs Motionen
avslås.

