
Motion rörande digital kommunikationspolicy. 
Man kan säga att Karlstads Paddlarklubb idag använder sig av tre digitala kanaler, Facebook, 

hemsidan www.karlstadspaddlarklubb.se och mejl-utskick via Idrottonline. 

Det finns också möjlighet till SMS-utskick via Idrottonline.  

På Instagram finns en ickeofficiell hashtag, #karlstadspaddlarklubb. 

Det saknas idag en genomtänkt policy, hur dessa kanaler används. Viss information skickas ut på 

samtliga kanaler, medan annan information skickas ut endast på en av dessa kanaler. Detta skapar en 

osäkerhet vad som ska publiceras, eller inte publiceras på t.ex. Facebook. 

Jag anser att med en genomtänkt policy så når rätt information, rätt person i det digitala 

mediaflödet. 

 

 

Jag yrkar därför: 

• att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram en digital kommunikationspolicy. 

• att årsmötet ger styrelsen mandat att bestämma vilka föreningens officiella kanaler ska vara. 

• att styrelsen dokumenterar denna policy i det digitala verktyg som styrelsen idag använder 

samt i policypärm i klubbhuset. 

• att styrelsen genomför detta arbete innan 2018-06-01.  

 

 

Hammarö 2018-01-04 

 

Ulf Larsson 

Styrelsens utlåtande över motionen 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. 

  

http://www.karlstadspaddlarklubb.se/


Motion vaccinera klubben. 
Riksidrottsförbundet har tagit fram ett åtgärdsprogram mot doping som de kallar för "Vaccinera 

klubben mot doping". Tanken är att föreningarna inom Riksidrottsförbundet ska ta fram en 

handlingsplan för hur man ska arbeta mot doping. 

Alla inom svensk idrott har ett ansvar att bidra i antidopingarbetet och Karlstads Paddlarklubb är i 

allra högsta grad bunden till detta arbete genom sitt medlemskap i Riksidrottsförbundet. Det är varje 

idrottsutövares skyldighet att känna till dopingreglerna och för att det ska fungera måste Karlstads 

Paddlarklubb ha en rutin för att säkerställa att föreningens medlemmar informeras. Genom att 

vaccinera klubben får föreningen en rutin för detta och dessutom stärks klubben utåt gentemot 

kommunen, media och sponsorer. 

Förnärvarande finns det 47 föreningar i Värmland som är vaccinerade. I Svenska Kanotförbundet är 

det endast fem föreningar som har vaccinerat klubben. 

 

Jag yrkar därför: 

• att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ”vaccinera klubben mot doping” i enlighet med RF’s 

program ”Vaccinera klubben” 

• att föreningen har genomfört detta program, senast till årsmötet 2019. 

 

 

Hammarö 2018-01-04 

 

Ulf Larsson 

Styrelsens utlåtande över motionen 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. 

  



Motion rörande medlemsregistret. 

 

Tillägg till stadgarna. 

 

Att man inte får lämna ut uppgifter från medlemsregistret om enskild 

person/medlem till kommersiella företag eller föreningar. 

Sådana uppgifter får endast lämnas till Riksidrottsförbundet, Svenska 

Kanotförbundet eller myndighet som kräver sådan uppgift. 

 

Hammarö 2018-01-10 

Jan Fjellman 

Styrelsens utlåtande över motionen 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. 

 

 

 

 

 


