
Beslut om övervägande av uteslutning av Falu Kanotklubb 

Svenska Kanotförbundets (SKF) styrelse har den 18 januari 2022 fattat beslut om övervägande av 

uteslutning av Falu Kanotklubb (FKK). Beslutet grundar sig i upprepade förseelser där FKK bryter, samt 

tillåter företrädare för FKK att bryta, mot såväl SKFs värdegrund som tävlingsregler och stadgar. 

Styrelsen anser att det beteende som tillåts i FKK är så pass allvarligt att medlemmar riskerar att 

behandlas på ett sätt som inte är förenligt med idrottens värdegrund. Vidare anser styrelsen att 

föreningen bryter mot överenskomna tävlingsregler och stadgar. Mot denna bakgrund, som tydliggörs 

i detta dokument, har beslutet fattats. 

Föreningen har möjlighet att inkomma med ett yttrande till SKFs styrelse. Föreningens eventuella 

yttrande tillsammans med detta dokument med bilagor utgör sedan underlag utifrån vilket styrelsen 

kommer att fatta ett slutligt beslut i frågan gällande uteslutning. 

FKKs yttrande skickas inom tre veckor, det vill säga SKF tillhanda senast 17 februari 2022, per mail 

och/eller post till SKF på nedan adresser: 

Mail: info@kanot.com 

Post: Svenska Kanotförbundet 

c/o Johansson 

Såningsvägen 1 

954 42 Södra Sunderbyn 

 

Verksamheten i FKK har tidigare ifrågasatts. Med anledning av det tillsatte SKFs styrelse en utredning 

under hösten 2019 där en extern utredare genomförde en intervjuserie med 17 personer med 

kopplingar till föreningen. Syftet med rapporten var att genom enskilda telefonintervjuer 

dokumentera deras erfarenheter och upplevelser av ledarskapet, träningsklimatet och den 

psykosociala miljön inom Falu Kanotklubb. Varje person intervjuades i 30-60 minuter enligt en 

intervjuguide, kombinerat med att respondenterna fick tala fritt om andra frågor som kom upp under 

intervjun. Totalt intervjuades åtta aktiva, fem föräldrar och två ledare. Dessutom har intervjuer 

genomförts med två personer som tidigare har varit medlemmar i FKK. Intervjuerna gjordes med löfte 

om att deltagarna skulle få vara anonyma.  Eftersom gruppen är liten så får vi nöja oss med den 

sammanfattning som utredaren lämnat. 

Fortsatt utveckling med fortsatta händelser i föreningen har lett fram till styrelsens beslut om 

övervägande av uteslutning. 

I centrum för ärendet finns FKKs tidigare ordförande, med många olika engagemang som är relevanta 

i detta fall: 

• Ordförande i Falu KK (FKK) fram till årsmötet 2021 

• Ansvarig för arbetet i Elitkommittén i FKK 

• VD i Falu Vildvattenpark (FVP) 

• Ordförande i Svenska Kanotslalomförbundet (SKSF) 

• Ordförande i Föreningen för Faluns Slalomkanotister  

• Styrelseledamot i Svärdsjö Kanotklubb 

• Markägare till Hosjöholme där FKK bedriver sin huvudsakliga verksamhet. 
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Grunder för beslut om övervägande av uteslutning 

Nedan anges uteslutningsgrunder enligt SKFs stadgar. 

8 kap. 4 § Uteslutning 

Förbundsstyrelsen får utesluta förening som trots påminnelse;  

- inte uppfyller villkoren enligt 1 §,  

I 1 § anges att Ideell förening som bedriver kanotidrott, bestående enbart av fysiska personer, får efter 

skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i SKF om nedanstående 

villkor är uppfyllda.  

1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar. Föreningens stadgar och 

organisationsnummer lämnas in. Stadgarna ska bygga på RF:s stadgemall för föreningar och de 

grundläggande principer dessa vilar på. Om föreningen bedriver idrott som en del av sin verksamhet 

och har stadgar som inte följer mallen ovan räcker det med att föreningen förbinder sig att i sin 

idrottsliga verksamhet följer vedertagna regler inom idrotten.  

2. Föreningen bedriver kanotverksamhet och har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s 

och SKFs stadgar, tävlingsregler, övriga regler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan.  

Motiv för övervägande av uteslutning: 

Nedan listas några av de händelser som ligger till grund för SKFs styrelses beslut om övervägande av 

uteslutning. 

Tävlingsverksamheten i FKK styrs av en Elitkommitté. De lutar sig mot ett internt policydokument för 

att bl.a. styra vilka aktiviteter de unga i klubben tillåts deltaga i, hur kommunikation med parter utanför 

FKK ska ske och vilka påföljderna blir vid avvikelser. Detta görs på ett sätt som begränsar, bortom vad 

SKF kan acceptera, de aktivas möjligheter att deltaga vid läger och internationella tävlingar, liksom till 

att föra en öppen dialog med företrädare för SKF. FKK kräver att all kommunikation mellan SKF och 

klubbens aktiva ska gå via föreningens styrelse, för att sen förmedlas i en form som anpassats av FKK. 

FKKs styrelse hävdar att det finns ett beslut från en kanotslalomkonferens om att så ska ske. Men detta 

är felaktigt då ett sådant beslut inte finns, och dessa konferenser aldrig varit något annat än ett 

diskussionsforum. 

FKK sökte och beviljades sanktion för att arrangera Swedish Open 2020. Arrangemanget blev, i enlighet 

med den erhållna sanktionen, en del av Internationella Kanotförbundets (ICF) internationella 

tävlingsprogram. Detta till trots administrerades hela arrangemanget av Svenska 

Kanotslalomförbundet (SKSF), en organisation som inte är medlem i vare sig SKF eller ICF. Inbjudan 

lades ut på SKSFs hemsida, kanotslalom.se. I mejl daterat 2020-09-04 uppmanar SKF den tidigare 

ordföranden i FKK att korrigera detta. Något som lämnas utan åtgärd. 

Ett antal personer från Sverige, Finland, Estland och Lettland, inklusive FKKs tidigare ordförande, tog 

initiativ till ett tävlingsarrangemang kallat Nordic Cup 2021. Arrangemanget, som organiserades av Falu 

Vildvattenpark och publicerades på SKSFs hemsida, var inte sanktionerat av SKF, och därigenom inte 

heller av ICF.  SKF påtalade detta sakförhållande för de berörda Nationella Förbunden, varpå Finland 

valde att inte deltaga. FKK deltog trots ovanstående med en stor trupp vid tävlingar i såväl Sverige som 

Estland, utan att söka sanktion från SKFs styrelse. Något som även strider mot RFs stadgar 8 kap. 8 §. 



FKK har aktivt motsatt sig alla uttagningar av aktiva i klubben till SKFs uttagningsläger, skidläger och 

landslagsuppdrag. De har hotat med disciplinära följder för medlemmar som inte anpassade sig till 

detta. FKK tillämpade detta inför Junior EM i Krakow 2020. Den berörde aktive valde dock att ändå 

deltaga i tävlingen. FKK agerade på samma sätt inför ett skidläger SKF arrangerade i Orsa Grönklitt 

2021, under förevändning att smittspridningen var för hög. 

Ett extra tydligt fall där hot om disciplinära följder förekom var Uttagningslägret inför J & U23 EM i 

Solkan, som ägde rum i Lissfors i juni 2021 och var aktuellt för FKKs elitaktiva i denna åldersgrupp. Trots 

att arrangemanget anpassats till FHMs krav med hänvisning till Covid, valde FKK att endast tillåta sina 

aktiva att deltaga i lägrets tävlingsdel, och därmed missa en del av de uttagningsgrundande 

aktiviteterna. Efter lägret gjorde SKFs Elitkommitté sin uttagning av laget, som kom att bestå av fem 

aktiva från FKK. Klubben motsatte sig uttagningen, och hotade de uttagna med disciplinära påföljder 

om de valde att deltaga. Tre av de uttagna valde ändå att tacka ja till landslagsuppdraget vilket senare 

ledde till att dessa tre valde att lämna FKK. Landslagets uppdrag i Solkan motarbetades sedan kraftfullt 

från FKK. 

Det har förekommit att FKK bestraffat barn och ungdomar genom att t.ex. erbjuda mindre stöd vid 

träning om de väljer att deltaga på av SKF organiserade aktiviteter. Vi har genomfört ett antal intervjuer 

med unga aktiva som vittnar om detta. 

3. Föreningens namn är inte olämpligt och kan inte förväxlas med en till RF redan ansluten förening.  

4. Föreningen har betalt de avgifter som har beslutats enligt stadgar och regler.  

5. Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för en dopingfri kanotidrott.  

- underlåter att följa idrottens värdegrund,  

Utöver idrottens värdegrund såsom den kommer till uttryck i RF:s stadgar anges SKFs värdegrund i 

förbundets stadgar. Där anges att Svensk kanot ska kännetecknas av ett ledarskap, som bygger på 

delaktighet, respekt för varandras roller och förmåga att kommunicera. Att vi ska vara öppna, 

välkomna alla och motverka alla former av kränkande särbehandling.  

FKK anmälde inte tre av sina högpresterande medlemmar till SM i Dala Floda. Detta trots att de vid 

upprepade tillfällen gjort klart att de ville deltaga. Arrangören påpekade att deras anmälningar 

saknades, varpå FKK gav besked att de tre lämnat klubben via mejl daterat 2 augusti från FKK, vilket de 

aktuella medlemmarna inte gjort vid denna tidpunkt. Detta fick konsekvensen att alla tre lämnade FKK 

via mejl torsdag 5 augusti. På lördag 7 augusti startade alla tre för klubben Floda Forsfarare. 

Det har förekommit att ungdomar behandlas på ett sätt som SKF bedömer sannolikt strider mot 

Barnkonventionen, och därmed även idrottens värdegrund. SKF strävar efter transparens och 

öppenhet men har också att ta hänsyn till att inte utelämna personer – i synnerhet barn och ungdomar 

– som öppet och i förtroende valt att dela uppgifter och information. SKF beskriver därför inte närmare 

alla de exempel som förbundet har vetskap om. 

Vidare i SKFs värdegrund anges bl.a.; 

- Vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt.  

På SKSFs hemsida, kanotslalom.se, publicerades en serie artiklar, vilka ifrågasatte SOKs uttagning till 

OS i Tokyo. Artiklarna publicerades i samband med att tävlingarna i Tokyo drog igång, något som 

framstår ha ett uppenbart syfte att störa den uttagne OS-paddlaren inför starten i Tokyo. I artikelserien 

upplevde flera personer att de blev kränkta. En inspelning gjord i smyg publicerades utan de 



inblandades godkännande. Denna händelse är polisanmäld. Även om detta inte gjordes i FKKs namn 

anser vi att kopplingen till föreningen är så stark att denna händelse är relevant.  

Den sammanlagda bilden av det som redovisas i detta dokument är så pass allvarligt att SKFs styrelse 

har fattat beslut om övervägande av uteslutning. 


