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AVTAL mellan Internationella funktionärer och SKF 

Avtalet avser överenskommelse mellan Svenska Kanotförbundet, nedan kallat SKF och 

 

Namn: 

Personnummer: 

Adress:   postnummer  ort 

Telefon 

E-post: 

Följande avtal har ingåtts angående villkoren för Funktionärens uppdrag som internationell 

funktionär. SKFs kansli får inte anmäla personer som internationella funktionärer om de inte 

undertecknat detta avtal. 

 

 

§ 1 Inledning  

Detta avtal, som gäller för SKFs internationella funktionärer, syftar till att slå fast de 

grundläggande principer som gäller vid internationella uppdrag. En person med ett 

internationellt funktionärsuppdrag ska agera helt neutralt och följa alla tillämpbara regler. 

Personen ska även följa SKFs antagna policydokument samt vara en tillgång för utveckling 

och en positiv Förbundskänsla.  

 

§ 2 Resor  

Beroende på gren och uppdrag varierar den ersättning som arrangören bidrar med. 

Ersättningen är ofta finansierad av den domaravgift som deltagande länder betalar. I de fall 

arrangören eller den internationella organisationen står för kostnader som är kopplade till 

uppdraget utgår ingen ytterligare ersättning. I de fall resekostnader inte ersätts sker en dialog 

enligt SKFs gällande rutiner för resor.    

 

§ 3 Funktionärens allmänna skyldigheter  

Funktionären förbinder sig att tänka på att hen som representant för Svensk kanotidrott alltid 

ska uppträda korrekt i alla sammanhang, även i privata bloggar, på hemsidor och andra 

sociala medier. SKF är ett idrottsförbund, vi representerar inte alkohol, tobak, mobbing, 

trakasserier eller liknande. Alla funktionärer är förebilder och ska agera enligt såväl SKF:s 

och Riksidrottsförbundets värdegrund.    

 

Funktionären godkänner att SKF samt vederbörande tävlingsarrangörer antecknar 

funktionärens personuppgifter i SKFs respektive arrangörens register samt att SKF och 

arrangören, inom ramen för sina verksamheter, vid behov offentliggör uppgifterna.  

 

Funktionär som missköter sig i samband med uppdraget kan omedelbart uppmanas att lämna 

uppdraget.  

 

Funktionären ska lämna en rapport till styrelsen efter fullgjort uppdrag. 
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§ 4 Avtalstid  

Detta avtal gäller fr.o.m. den dag båda parter undertecknat det och innevarande år eller 

kommande kalenderår om undertecknandet sker före årsskiftet. 

 

 

§ 5 Avtalsutväxling  
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har fått var sitt 

exemplar.  

 

2018-.....-.....       

Funktionären        SVENSKA KANOTFÖRBUNDET  

 

......................................................    ..............................................................  

Underskrift        Anders Danielsson  

    Generalsekreterare, SKF 

......................................................   

Namnförtydligande (textas)  

 

 

 


