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Styrelsemöte, 13 september 2022, 19.00-21.10, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa, Robin Magnusson, Richard 
Tegnér 
Förhinder 
Marcus Remmerfors 
Adjungerad 
Dag Johansson, GS 
Katrin Sandberg, 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. 

• Rapport från dialog med verksamheten kring tidigare aviserade fördyrningar. Det är främst 
Slätvatten Elit som har drabbats. Dels p.g.a. covidsmitta i truppen under vårläger, dels 
kraftigt dyrare biljetter till dubbla mästerskap i Nordamerika. Sammantaget rör det sig om en 
fördyrning på drygt 10 % mot budget för Slätvattens del. Utöver ovan nämnda aktiviteter 
håller sig övriga aktiviteter inom Slätvatten samt övriga grenkommittéer inom hyfsat väl 
inom given budget. Styrelsen tackade för rapporten och håller fast vid tidigare resonemang 
om att vara vaksam kring ekonomin för årets fortsatta aktiviteter men att dessa ändå kan och 
bör genomföras. 

• Rapport från möte med förbundets ekonomifirma, de har aviserat en kostnadsökning från 
2023 vid fortsatt samarbete. Styrelsen förstår orsaken till frågan, men anser att en ev ökning 
måste ligga inom rimliga gränser, inte minst eftersom den nuvarande prisnivån var en stor 
anledning till att SKF tidigare valde att byta firma. GS får i uppdrag att föra dialogen vidare 
utifrån styrelsens resonemang. 

 
5. Aktuella ärenden 

Valberedningen 

• Katrin Sandberg, sammankallande i valberedningen, presenterade kort det arbete som pågår. 
Valberedningen har som ambition att jobba mer kontinuerligt under året och även delta i ett 
antal styrelsemöten under hösten. Styrelsen tackade för informationen och ser mycket 
positivt på valberedningens engagemang. 

 
Kansliets arbete 

• Fortsatt hektisk period sedan efter semestern med flertalet aktiviteter och arbetsuppgifter.  

• Karin lyfte det fina arbetet kansliet gör och betonade samtidigt vikten av återhämtning för 
personalen.  

 
Kanotslalom 

• Den internationella säsongen är nu avslutad. Bland höjdpunkterna finns bl.a. Isak Öhrströmas 
sjätteplacering i totala världscupen i Extremslalom. 
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• Under slalomkonferensen i februari lyftes en fråga kring demokrati, som passades vidare till 
styrelsens bord och behandlades under mötet med diskussion om fortsatt hantering. Det är 
ett intressant område att belysa och styrelsen utsåg en arbetsgrupp med Astrid och Marcus 
som tillsammans med GS fortsätter arbetet med att omhänderta frågeställningarna från 
slalomkonferensen och återkoppla till deltagarna vid lämpligt forum. Arbetsgruppen gavs 
även i uppdrag att se över demokratifrågan i ett större perspektiv, med koppling mot 
förbundets distrikt. Genom åren har frågan om större och färre distrikt/regioner lyfts ett 
antal gånger. Det finns därutöver en trend inom svensk idrott där många förbund har satsat 
på färre men större regioner. Styrelsen anser att det vore intressant att lyfta denna fråga 
igen, eventuellt med ett kommande förslag till 2023 års Förbundsmöte om att tillsätta en 
utredning för att jobba med frågan. 

 
Drakbåt 

• Robin rapporterade om framgångar på Drakbåts-EM i Spanien som avgjordes nyligen. På 
seniorsidan blev det 1 guld och två brons och därutöver ett par medaljer ytterligare till U24-
laget samt flera fina prestationer i övrigt. Grattis! 

• Robin rapporterade även om att arbete fortsatt pågår för att bilda en ny Drakbåtskommitté. 
Styrelsen enades om att annonsera på hemsidan om att nytt engagemang sökes för 
möjlighet att komplettera de personer som redan visat intresse. 
 
SUP 

• Kort rapport från SUP-VM i Polen där Sverige blev trea i nationscupen, en stor framgång för 
det nya landslaget. Grattis! 

• Gällande ett eventuellt fördjupat samarbete med Svenska Surfförbundet (SSA) som styrelsen 
tidigare har diskuterat pågår arbete fortsatt. Styrelsen anser att en förstudie för att utreda 
möjligheten är viktig för att kunna återkoppla till SSA med tydliga besked. Det finns 
projektmedel att söka från RF för denna typ av arbete och styrelsen ger GS i uppdrag att 
jobba vidare med frågan. 

 
Slätvatten 

• Kort rapport från kick off för ”Elitcenter Jönköping” med 30-talet deltagare. Lyckad träff i 
positiv anda där representanter från fler olika håll deltog. 

• Rapport från lyckat U23 VM i Sprint där det blev två medaljer då Melina Andersson tog silver 
på K1 5000 m och Eric Hedin och Erik Andersson tog ytterligare ett silver på K2 1000 m, 
grattis! 

 
Kanotgymnasiet 

• Kort rapport från verksamheten. Mycket glädjande att Mats Johansen nu är tillbaka i tjänst 
från 1 september. 

 
Internationellt 

• ICF håller kongress i Thailand i början av november. Eva Lindmark, en av SKFs internationella 
representanter, har tidigare deltagit vid flertalet kongresser och styrelsen anser att hon är en 
bra representant även i år. 

 
6. Styrelsens arbete 

• Kort avstämning kring planerad utvecklingshelg i november där platsen bestämdes till 
Nyköping. 

 
7. Styrelsens beslut 
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• Beslut att ge GS i uppdrag att fortsatt hantering av förhandling med Bevista 

• Beslut att utse en arbetsgrupp bestående av GS, Astrid och Marcus för fortsätta arbetet med 
att omhänderta demokratifrågan från slalomkonferensen. Arbetsgruppen gavs även i 
uppdrag att se över demokratifrågan i ett större perspektiv, med koppling mot förbundets 
distrikt. 

• Beslut att ge GS i uppdrag att initiera en förstudie för att utreda frågan kring samarbete med 
SSA. 

• Beslut att utse Eva Lindmark till SKF-representant på ICFs kongress i Thailand den 4-6 
november. 

 
21.00-21.10: Avslut 

8. Mötet avslutas 

• Utcheckning och avslut. 
 
____________________    ____________________ 
Lars Martinsson    Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


