Motion nr 2
Lerums Konståkningsklubb, m.fl. föreningar inom Göteborgs
Konståkningsförbund
ÄNDRING AV SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS
STADGAR OCH BESLUT OM INNEHAV AV AKTIEBOLAGET
SKATESWEDEN EVENTS AB
Yrkande
Motionärerna föreslår att årsmötet:
4.1 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundet ska inneha det aktiebolag
Skatesweden
Events
AB,
559215–9536,
som
Svenska
Konståkningsförbundet redan har bildat.
4.2 Beslutar att uppdra åt Svenska Konståkningsförbundets styrelse att ange
följande verksamhetsföremål för aktiebolaget Skatesweden Events AB:
”Bolaget ska bedriva idrottsarrangemang, event i samband med
idrottsarrangemang, sponsorförsäljning, VIP-försäljning, handhavande av
merchandiseprodukter i anslutning till idrottsevenemang, marknadsföring av
såväl tävling som event samt handhavande av media.”
4.3 Beslutar att uppdra åt Svenska Konståkningsförbundets styrelse att vid
årsstämma 2020 i aktiebolaget Skatesweden Events AB utse även
representanter från specialdistriktsförbund att ingå i Skatesweden Events
AB:s styrelse.
4.4 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundets styrelse vid årsstämma
ska redovisa i detalj Skatesweden Events AB:s ekonomi så att
medlemmarna vid Svenska Konståkningsförbundets årsstämma kan ta
ställning till aktiebolagets ekonomi som om medlemmarna hade varit
röstberättigade på årsstämman för Skatesweden Events AB.
4.5 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundets stadgar ändras så att
punkt 4.1 – 4.4. framgår av stadgarna.

Styrelsens yttrande
Enligt 11 kap. 3 § och 3 b § RF:s stadgar får specialidrottsförbund (SF)
bedriva idrottslig verksamhet i aktiebolag (IdrottsAB). I 3 b § föreskrivs: ”Efter
beslut av SF:s årsmöte kan förbundet upplåta rättigheter avseende
landslagsverksamheten och därtill naturligt anknytande verksamhet till ett av
SF helägt IdrottsAB.” Eftersom Skatesweden Events AB har ett annat
verksamhetsföremål är denna bestämmelse inte tillämplig i förevarande fall.
Det finns inte heller från ett RF-perspektiv något hinder mot att SF är heleller delägare i aktiebolag (jfr. t.ex. Svenska Fotbollförbundets delägarskap i
Nationalarenan i Solna).
I 5 kap. 2 § Förbundets stadgar föreskrivs, förutom annat, att
Förbundsstyrelsen handhar och ansvarar för Förbundets medel samt att
vidta lämpliga åtgärder för att stärka Förbundets ekonomi. Med
utgångspunkt från detta har Förbundsstyrelsen ansett att bildandet av
Skatesweden Events AB innefattas i styrelsens stadgeenliga

förvaltningsuppdrag. Syftet med bildandet av bolaget har även varit att
renodla vissa kommersiella åtaganden och därigenom också skydda
Förbundets övriga verksamheter, bl.a. i samband med VM-arrangemanget
2021.

Förbundsstyrelsen kommenterar motionärernas yrkanden enligt
följande:
4.1 Som framförts ovan anser Förbundsstyrelsen att beslutet att bilda
Skatesweden Events AB innefattas i styrelsens förvaltningsuppdrag, varför
ett förbundsmötesbeslut om saken inte är formellt behövlig.
Förbundsstyrelsen har dock inte något att invända mot att Förbunds-mötet
beslutar att godkänna styrelsens beslut om bolagsförvärvet. Till undvikande
av framtida missförstånd om saken bör dock ett tillägg ske i
Förbundsstadgarna som tydliggör Förbundsstyrelsens befogenhet i aktuellt
hänseende.
4.2 Beskrivningen av bolagets verksamhetsföremål togs i likhet med andra
idrottsförbunds helägda eventbolag och innebär inte att bolaget kommer att
bedriva verksamhet inom varje punkt. Den avslutande beskrivningen ”och
därmed förenlig verksamhet” är en mycket gammal och vedertagen
formulering i bolagsordningar, som syftar till att undvika en omfattande
uppräkning av andra anknytande verksamheter. Förbundsstyrelsen anser
därför, och då lokutionen ”därmed förenlig verksamhet” ger en tillräcklig
begränsning av vad som skulle kunna avses, att motions-förslaget, i en given
situation, snarare skulle kunna utgöra ett icke önskvärt hinder än att vara till
gagn för bolagets verksamhet. Motionen bör därför avslås.
4.3 och 4.4 Distriktsrepresentation i styrelsen för Skatesweden Events AB.
Motionärerna anger att syftet med förslaget är att föreningar och
distriktsförbund ska ha behövlig insyn i bolagets verksamhet. Motionärerna
har vidare föreslagit Förbundsmötet att besluta att Förbundsstyrelsen vid
Förbundsmöte i detalj ska redovisa bolagets ekonomi som om medlemmarna
hade varit ”röstberättigade på årsmötet för Skatesweden Events AB.”
Förbundsstyrelsens avsikt har varit att det ska råda personunion i styrelserna
för Förbundet och bolaget, men har av praktiska skäl valt att utse en styrelse
med färre personer. Och som ett helägt dotterbolag kommer Skatesweden
Events AB med självklarhet att förelägga Förbundsmötet en separat
årsredovisning. Den av motionärerna efterfrågade ”behövliga insynen” i
bolagets verksamhet är därmed redan tillgodosedd och förslagen i dessa
delar bör därför avslås.
4.5 Motionärernas förslag till stadgeändringar.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet:
att bifalla motionärernas förslag genom att godkänna Förbundsstyrelsens
beslut att bilda och inneha det av Förbundet helägda aktiebolaget
Skatesweden Events AB, 559215-9536, samt att det i Förbundets stadgar,
genom ett nytt sista stycke i 5 kap. 2 §, görs ett tillägg med följande lydelse:
”Förbundsstyrelsen har rätt att, med beaktande av bl.a. RF:s stadgar, besluta
att viss verksamhet ska bedrivas i aktiebolagsform.”
att avslå motionärernas förslag om ändring av bolagsordningens formulering
av Skatesweden Events AB:s verksamhetsföremål,
att avslå motionärernas förslag om distriktsrepresentation i styrelsen för
Skatesweden Events AB,
att ett tillägg görs i 4 kap. 5 § punkten 7 b) med följande innehåll:
”förbundsstyrelsens årsredovisning för förbundet inklusive dotterbolag samt
för Anderbergsfonden senast förflutna verksamhetsår.”,
samt att motionen därmed får anses vara besvarad.

Motion till nästkommande årsstämma i Svenska Konståkningsförbundet

MOTION #2 ÄNDRING AV SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS STADGAR
OCH BESLUT OM INNEHAV AV AKTIEBOLAGET SKATESWEDEN EVENTS AB

2. BAKGRUND:
Svenska Konståkningsförbundet har bildat ett aktiebolag, Skatesweden Events AB,
559215–9536, utan att ha fått årsmötets uppdrag att göra det.
Svenska Konståkningsförbundets stadgar föreskriver därför inte att förbundet ska
inneha ett aktiebolag eller syftet med ett sådant aktiebolag.
Skatesweden Events AB har enligt bolagsordningen följande verksamhetsföremål:
”Bolaget ska bedriva idrottsarrangemang, event i samband med idrottsarrangemang,
försäljning av konsulttjänster kring idrottsarrangemang, event, sponsorförsäljning,
VIP-försäljning, handhavande av merchandiseprodukter i anslutning till idrottsevenemang, marknadsföring av såväl tävling som event samt handhavande av
media, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.”
Det kan ifrågasättas om och varför ett av Svenska Konståkningsförbundet innehavt
aktiebolag ska ha till verksamhetsföremål att sälja konsulttjänster och handla med
värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Verksamhetsföremålet är dessutom
oklart eftersom det inte framgår vad som avses med ”därmed förenlig verksamhet”.
Eftersom Svenska Konståkningsförbundet inte har redovisat vid årsstämma vad
aktiebolagets verksamhetsföremål ska avse är det så oklart att det ska begränsas till
vad medlemmarna i Svenska Konståkningsförbundet rimligen kan acceptera att ett
aktiebolag har för verksamhetsföremål.
För att föreningar och specialdistriktsförbund ska ha behövlig insyn i aktiebolagets
verksamhet ska styrelsen för aktiebolaget utgöras av, förutom representanter för
Svenska Konståkningsförbundet, av representanter från specialdistriktsförbund.
Det framgår inte heller av Svenska Konståkningsförbundets stadgar hur aktiebolagets ekonomi ska redovisas i detalj för medlemmarna i Svenska Konståkningsförbundet på dess årsmöte. Medlemmarna i Svenska Konståkningsförbundet saknar
därför behövlig insyn i aktiebolagets ekonomi och verksamhet för att kunna ta
ställning till hur Svenska Konståkningsförbundets styrelse har bedrivit verksamheten
under det gångna verksamhetsåret/de gångna verksamhetsåren.
3. BESKRIVNING AV ÄRENDET:
Motionen ställs för att årsmötet ska besluta om det aktiebolag som Svenska
Konståkningsförbundet redan bildat och för att årsmötet ska besluta att uppdra åt
Svenska Konståkningsförbundets styrelse att fullfölja vad som anges under
yrkandena.

4. YRKANDE:
Undertecknade föreningar föreslår att årsmötet:
4.1 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundet ska inneha det aktiebolag
Skatesweden Events AB, 559215–9536, som Svenska Konståkningsförbundet redan
har bildat.
4.2 Beslutar att uppdra åt Svenska Konståkningsförbundets styrelse att ange följande
verksamhetsföremål för aktiebolaget Skatesweden Events AB:
”Bolaget ska bedriva idrottsarrangemang, event i samband med idrottsarrangemang,
sponsorförsäljning, VIP-försäljning, handhavande av merchandiseprodukter i
anslutning till idrottsevenemang, marknadsföring av såväl tävling som event samt
handhavande av media.”
4.3 Beslutar att uppdra åt Svenska Konståkningsförbundets styrelse att vid
årsstämma 2020 i aktiebolaget Skatesweden Events AB utse även representanter
från specialdistriktsförbund att ingå i Skatesweden Events AB:s styrelse.
4.4 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundets styrelse vid årsstämma ska
redovisa i detalj Skatesweden Events AB:s ekonomi så att medlemmarna vid
Svenska Konståkningsförbundets årsstämma kan ta ställning till aktiebolagets
ekonomi som om medlemmarna hade varit röstberättigade på årsstämman för
Skatesweden Events AB.
4.5 Beslutar att Svenska Konståkningsförbundets stadgar ändras så att punkt 4.1 –
4.4. framgår av stadgarna.
_____________
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Styrelserna för följande föreningar inom Göteborgs Konståkningsförbund

Lerums Konståkningsklubb
Kungsbacka Konståkningsklubb
Isdala Konståkningsklubb
Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi

Landvetter Konståkningsklubb
Göteborgs Konståkningsklubb singel
Västra Frölunda Konståkningsklubb
Partille Konståkningsklubb
Skärgårdens Konståkningsklubb
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro

