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Styrelsemöte, 11 oktober 2022, 18.50-21.00, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman (19.00-20.00), Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa, Robin 
Magnusson, Richard Tegnér, Marcus Remmerfors 
Adjungerad 
Dag Johansson, GS 
Thomas Claesson, valberedningen 

 
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/verksamhetsområden håller budget, ett par behöver extra 
uppföljning/vaksamhet.  

• Rapport från fortsatt dialog med förbundets ekonomifirma.  

• Svenska Spel avslutar sitt fleråriga engagemang ”Tillsammans för fler i rörelse” där de 
samarbetat med Riksidrottsförbundet och flertalet specialidrottsförbund. Från 2023 kommer 
bl.a. SKF inte att få några pengar. Styrelsen konstaterar att beslutet är tråkigt men tackar 
samtidigt för engagemanget genom åren.  

 
5. Aktuella ärenden 

 
Kansliets arbete 

• Ansökningar inskickade till Svenskt Friluftsliv 

• Årlig genomgång och uppdatering av förbundets antidopingpolicy genomförd. 
 
Förbundsmötet 2023 
Arbetsgruppen som förra mötet fick i uppdrag att fortsätta diskussionen kring bl.a. förbundets 
nuvarande distriktsstruktur rapporterade från deras möte. Gruppen konstaterade att det vore 
intressant att utreda frågan att, likt många andra förbund, se över distriktsstrukturen. Trenden inom 
andra förbund är att gå mot färre distrikt/regioner. Frågan har även varit uppe tidigare inom SKF. Det 
är en stor fråga som innefattar både flera olika organisationer i och med distrikten och den 
demokratiska processen med rösträtt etc. Styrelsen anser att en lämplig plan vore att föreslå till 
Förbundsmötet 2023 att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en utredning och återkomma till 2024 
med ett förslag till beslut.   
 
Slätvatten 

• Rapport från ett succéartat Maraton-VM. Historiskt framgångsrikt där Melina Andersson blev 
VM-drottning med två VM-guld (Shorttrack, senior samt Maraton, U23) ett VM-silver 
(Maraton, senior). Dessutom tog Melina och Johanna Johansson tog VM-brons i K2. 
Därutöver flera fina prestationer av övriga truppen. Stort grattis till framgångarna! 

• Kick Off/Utvärderingsträff genomförd med Slätvatten Elit i Jönköping 

• Arbete pågår med nationella tävlingsprogrammet för 2023 

https://www.kanot.com/forbundet/Antidoping/
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Kanotslalom 
Under slalomkonferensen i februari lyftes en fråga kopplat till demokrati som inte hann diskuteras 
och hänvisades vidare till styrelsen. Rapport från arbetsgruppen som bildats i frågan med 
efterföljande diskussion. Gruppen kommer att kalla konferensdeltagarna till ett digitalt 
uppföljningsmöte för att diskutera saken vidare. 
 
Drakbåt 
Presentation av inkomna intresseanmälningar till kommittén samt beslut av ledamöter. Styrelsen 
gläds över engagemanget och välkomnar Ludvig Ahlin-Hamberg (Sthlm, ordförande), Elin Thulin 
(Kungälv), Ida Alexandersson (Kungälv), Fredrik Nilsson (Malmö), Åke Malmberg (Malmö), Lena 
Kråklind (Tibro), Emil Zeidlitz (Örnsberg), Robin Magnusson (Näset), Emilia Peetre (Malmö/Pink 
Ladies). 

 
SUP 

• Dialog förs med en, av RF rekommenderad, utredare att genomföra en förstudie med syfte 
att komma med insikter och förslag kring ett eventuellt samarbete med Svenska 
Surfförbundet. 

• Falkenberg Stand Up Paddle Club ansöker om sanktion för att genomföra en internationell 
tävling i augusti 2023. Ett möte har genomförts med ICF där klubben och SKF deltog för att få 
koll på vilka förutsättningar som gäller. Styrelsen gläds över engagemanget och ser mycket 
positivt på initiativet att anordna en internationell SUP-tävling i Sverige kommande år. 

 
Surfski 

• VM avgjort i Portugal, topp 20 placering som bäst. 

• Intresse finns att arrangera en internationell tävling 2023 och även EM 2024 eller 2026, 
Helsingborg är en aktuell tävlingsplats där både engagemang och lämpliga vatten finns. 
Styrelsen ser mycket positivt på engagemanget och välkomnar ytterligare dialog i frågan. 

 
Kanotpolo 
Rapport från Kanotpolo Elit som inför 2023 har för avsikt att inleda en satsning på deras U21-lag på 
både dam- och herrsidan. Verksamheten för seniorlagen bantas till att enbart innefatta EM medan 
verksamheten för U21-lagen skruvas upp. De båda U21-lagen har bra driv och kommer på sikt kunna 
fylla på i seniorlagen. Satsningen är förankrad i aktiva kanotpoloklubbar och ses som ett naturligt 
steg i fortsatta utvecklingen av svensk kanotpolo på landslagsnivå. Styrelsen ser positivt på att det nu 
finns både ett dam- och herrlag på U21-nivå och anser att planen att vässa verksamheten för 
U21:orna är fullt rimlig samt lyfter vikten av att satsningen är förankrad bland de aktiva 
kanotpoloklubbarna.  
 
Kanotgymnasiet 
Kort information om att arbete pågår gällande KGs minibuss som börjar bli alltför sliten. 
 
Internationellt 

• Nordiskt möte planeras. 

• Kort om potentialen att få internationella tävlingar till Sverige. Finns ett visst ökat intresse 
och driv att flytta fram Sveriges positioner som internationell tävlingsarrangör. 

 
6. Styrelsens arbete 
Kort avstämning kring planerad utvecklingshelg i november där platsen bestämdes till Nyköping. 

 
7. Styrelsens beslut 
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• Beslut att utse Ludvig Ahlin-Hamberg (Sthlm, ordförande), Elin Thulin (Kungälv), Ida 
Alexandersson (Kungälv), Fredrik Nilsson (Malmö), Åke Malmberg (Malmö), Lena Kråklind 
(Tibro), Emil Zeidlitz (Örnsberg), Robin Magnusson (Näset), Emilia Peetre (Malmö/Pink 
Ladies) till ledamöter av Drakbåtskommittén. 

• Beslut att bevilja sanktion till Falkenberg Stand Up Paddle Club för att genomföra en 
internationell tävling säsongen 2023. 

 
8. Mötet avslutas 

Lars avslutade mötet 
 
____________________    ____________________ 
Lars Martinsson    Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


