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Styrelsemöte, 8 november 2022, 18.50-21.00, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa (från 20.00), Robin 
Magnusson, Richard Tegnér, Marcus Remmerfors (från 19.30) 
Adjungerad 
Katrin Sandberg, valberedningen 
Dag Johansson, GS 

 
1. Mötets öppnande 
Lars öppnade mötet. 

 
2. Genomgång av förra mötenas beslut med uppföljande rapport 
Alla beslut genomförda 

 
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes. 

 
4. Ekonomi 

• Fortsatt stark kassa. 

• De flesta kommittéer håller budget, fortsatt behov av tätare uppföljning för ett par. 

• Nytt avtal överenskommet med ekonomifirman som förbundet har samarbetat med sedan 
2020. Styrelsen bedömde den ökade kostnaden som skälig och är nöjda med att kunna 
fortsätta samarbetet som funkar bra. 

• Budgetarbetet inför 2023 planeras till arbetshelgen i Nyköping. Till dess får GS i uppdrag att 
förbereda en grov budget utifrån 2023 års verksamhetsplaner. I stora drag utgår kommittéer 
och verksamhetsområden utifrån 2022 års budget i planeringen.  

 
5. Aktuella ärenden 

Kansliets arbete 
Kort rapport från kansliets arbete där bl.a.: 

• Inbjudan till Kanotkonvent 2023 nu är ute, sista anmälan är satt till 22 november. 

• Ansökningar på gång för Skolsamverkan, Idrott för Vuxna samt Hållbarhetsstrategi. 
 
Kartläggning hållbarhet 
Arbetet med projektet Kartläggning Hållbarhet går in i sitt slutskede. En sittning har genomförts 
tillsammans med Richard Petersson som under sommaren/hösten genomfört en intressentdialog. 
Han har utfört ett gott arbete och presenterade en rapport som i stora delar bekräftade den 
uppfattning vi hade men även innehöll några intressanta iakttagelser. En bra och nyttig summering 
för att slutföra arbetet. Utifrån kartläggningen ska SKF ta fram en Hållbarhetsstrategi under 2023.  
 
Förbundsmötet 
Datum och plats för Förbundsmötet 2023 sattes till lördag den 18 mars i Stockholm. GS ges i uppdrag 
att lysa ut mötet. 
 
Godkänd Kanotcentral 
Astrid presenterade det arbetet som lett fram till att en remiss gällande kriterier för godkänd 
kanotcentral är utskickad till samtliga godkända kanotcentraler. 30/11 är sista datum att inkomma 
med synpunkter. Styrelsen diskuterade innehållet i utskickat förslag och följer processen fram till 
dess att kriterier ska beslutas. 
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Säkerhetsgruppen 
Kort info om SKFs säkerhetsgrupp där målet är att ha en helhetsblick över säkerhets kopplat till 
paddling. Jonas Forsmark har varit en del av gruppen de senaste åren men har nu valt att fokusera 
sitt arbete till andra delar. Istället föreslås att Anders J Johansson tar hans plats. Styrelsen tackar 
Jonas för ett gott och värdefullt jobb, ser positivt på att Anders nu tar plats i gruppen och betonar 
vikten av ett fortsatt gott säkerhetsarbete. 
 
Utbildning 
Kort rapport från utbildningskommittén. Träff med kommittén och utbildningsgruppen på gång i 
november. Det finns behov av att landa tydligare i hur vi tar oss an utbildningsverksamheten framåt. 
Flera goda utbildningsinsatser görs men samtidigt har vi tappat vissa delar, inte minst under 
pandemin. Digitalisering, uppdatering av utbildningsmaterial, samverkan mellan olika delar och 
utbildarutbildning är några aktuella frågor. 
 
Kanotslalom 

• Kort rapport från genomförd kommittéträff (både bredd- och elitkommittén) helgen v.43. 

• Under året har nytt engagemang till kommittén efterlysts och olika personer har tillfrågats 
och nu föreslås Karin Fällman Lillqvist (Nyköpings FP) som ny kommittéledamot i 
Kanotslalomkommittén Bredd. Styrelsen välkomnar nytt engagemang in i kommittén och 
ställer sig positiva till förslaget. 

• Uppföljningsmöte efter kanotslalomkonferensen föreslås till månadsskiftet nov/dec, GS får i 
uppdrag att bjuda in. 

• ICF-kongressen beslutade att namnet extreme slalom utgår och ersätts av kayak cross. 
Styrelsen ser positivt på namnändringen och konstaterar att vi följer efter och ersätter 
extremslalom med kajakcross. 

• Kort rapport från höstläger i Prag där en grupp på åtta ungdomar under ledning av Fredrik 
Wahlén och Nenad Martinis är på plats. Inspirerande rapportering från gänget på plats. 
Styrelsen gläds över den lyckades satsningen och konstaterar att det var ett mycket positivt 
initiativ av de inblandade.  

 
Slätvatten 

• Slutligt besked från Jönköpings Kommun gällande det förbundssamarbete där SKF ingått. 
Kommunen säger nej till en satsning med de pengar som förbundssamarbetet hade i sin 
kalkyl. Kommunens ekonomiska situation med bl.a. ökade kostnader som följd av elpriserna, 
inflation och ett nytt pensionssystem ges som anledning. Även om beskedet var tråkigt har 
samarbetet dock resulterat i flera goda relationer och idéer under det senaste året. Dessa 
kan vi bygga vidare på och skapa god samverkan när verksamheten kring Elitcenter Jkpg 
utvecklas framåt.  

• Kort rapport från Mullsjölägret som nyligen arrangerades för femte året i rad. Ett 90-tal 
aktiva deltog där Junior-, U21- och Paraspåret hade lägret som en del i Röda Tråden-
satsningen. Stor och viktig insats av Huskvarna KK som arrangerar lägret. Helene, Åsa, Danny 
och Johan från SKF var på plats under hela eller delar av lägret. Danny genomförde bl.a. en 
workshop med ungdomar, juniorer och U21 med fokus på vår tävlingsverksamhet. 

• Slätvattenkommittén Bredd hade möte i samband med Mullsjölägret. Stora delar av 
säsongen 2023 börjar falla på plats och ambitionen är att komma ut tävlingsplaneringen 
innan årsskiftet. 

 
Drakbåt 
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Rapport från Robin som varit i Belgrad, Serbien, för att inspektera deras tävlingsbanan för framtida 
tävlingar. Fin bana med geografisk närhet till flera intressanta drakbåtsnationer. Robin rapporterade 
även att han kommer att delta i möte med EDBF. 
 
Friluftsliv 
Katinka och Åsa deltar på Nordisk konferens i Stockholm om säkerhet på vattnet under tis-ons v.45. 
Katinka, Åsa, Dag deltar på Tankesmedja för Friluftsliv utanför Stockholm v under tor-fre v.45 
 
Riksidrottsforum 
Dag och Lars deltar på Riksidrottsforum under lör-sön v.45 som i år arrangeras i Stockholm.  
 
Internationellt 
Kort rapport från ICF Kongressen där Eva Lindmark deltog som svensk representant. 
 

6. Styrelsens arbete 

• Avstämning och diskussion inför utvecklingshelgen i Nyköping. 

• Kort rapport från Katrin om att valberedningen kommer att skicka ut ett par frågeställningar 
samt förslag på mötestider för avstämningar med alla i styrelsen. 

 
7. Styrelsens beslut 

• Beslut att utlysa förbundsmötet 2023 till lördagen den 18 mars i Stockholm, med möjlighet 
till digitalt deltagande. 

• Beslut att utse Karin Fällman Lillqvist som ny ledamot i Kanotslalomkommittén Bredd. 
 

8. Mötet avslutas 
Lars avslutade mötet 

 
____________________    ____________________ 
Lars Martinsson    Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


