
SVENSKA KANOTFÖRBUNDET    SWEDISH CANOE FEDERATION 

Styrelsemöte, 16 augusti 2022, 19.00-21.00, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Marcus Remmerfors, Robin Magnusson, Richard Tegnér 
Förhinder 
Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa 
Adjungerad 
Dag Johansson 

 
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 signaler om fördyrade resor, både på land och i luften, föranledde en diskussion där 
styrelsen är enig i att aktivitetsnivån ska behållas. Styrelsen önskar att få in en rapport från 
de grenar som aviserat fördyrningar kring storlek och eventuella åtgärder. 

 
5. Aktuella ärenden 
Trimtex 

• De första leveranserna har kommit och flera av våra landslag har nu förbundets nya 
kollektion. 

 
Kansliets arbete 

• Kort rapport från kansliets arbete där det just nu råder uppstartstider efter sommaren. 
 

Rapport från verksamheten 

• Presentation och dialog runt sommarens verksamhet i alla våra olika grenar.  Styrelsen gläds 
över den mångfald av verksamhet vi har inom både bredd och elit. Bl.a. har våra landslag i 
olika grenar skördat flera framgångar internationellt, några grenspecifika nedslag nedan. 

 
Slätvatten 

• SWE Sprint Kayak Invitational genomfördes i Malmköping första helgen i juli. Lyckat utfall, 
bra potential att köra fler gånger. 

• Maraton-EM i Danmark kröntes med ett svenskt guld när Melina Andersson och Johanna 
Johansson vann K2-klassen, grattis! 

• Starkt Sprint-VM i Kanada. Jocke Lindbergs VM-guld på K1 5000 m och Petter Mennings silver 
på K1 200 m imponerade, grattis! 

• Sprint-NM i Finland överträffade målsättningen och tydliggjorde att utvecklingen går åt rätt 
håll. 

 
Parakanot 

• Mycket glädjande att Rebecka Carlsson gör landslagsdebut i samband med EM i München. 
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Drakbåt & Outrigger 

• Robin rapporterade från SM i Jönköping där fem klubbar med totalt 100 deltagare var på 
plats. Fina tävlingar. God hjälp från Huskvarna KK, väldigt uppskattat.  

• Under SM hölls ett möte med fokus på att inleda ett arbete att söka nytt engagemang till 
kommittén, en process som sker under hösten. 

• EM i Banyoles är på gång där Sverige kommer delta.  

• Örnsberg har varit på plats i Outrigger-EM i England. Bland annat vann Tommy Karls guld på 
500 m, grattis! 
 

SUP 

• Marcus rapporterade från SM i Falkenberg, ett imponerande arrangemang som gav 
mersmak. 

• Kort summering av möte med Svenska Surfförbundet (SSA) som Dag och Richard deltog på 
innan sommaren. RF deltog och presenterade det stöd som finns för förbund som vill utreda 
möjligheterna till samarbete/samgående. En förstudie kan ge svar på om ett samarbete med 
SSA är möjligt och kunna ge tydliga besked. 
 

Kanotsegling 

• Robin rapporterade från SM i Göteborg. Positiv stämning och fint arrangemang av Göteborgs 
KF. 

• VM i Australien som var planerat att genomföras runt årsskiftet, kommer att skjutas på och 
flyttas till Europa för att genomföras senare. 
 

Kanotpolo 

• Lyckat ungdomsläger i Sigtuna genomfört med deltagare från Luleå, Skellefteå och Linköping. 
Bra förutsättningar och fint värdskap från KK Mälarpiraterna. 

• VM i Frankrike är på gång för dam- och herrlandslagen. 
 

Kanotslalom 

• VM i Tyskland genomfört, lagåket blev den resultatmässigt största framgången med en 
sjätteplats. 

• Isak Öhrström tog Sveriges första Världscupguld någonsin i nya OS-grenen Extremslalom då 
han vann tävlingarna i Tacen i juni, grattis! 
 

Surfski 

• En hel del nationell läger- och tävlingsverksamhet genomförd. 

• Internationella mästerskap väntar under hösten där Sverige kommer att delta med landslag. 
 

6. Styrelsens arbete 

• Mötesplan för hösten utskickad 
 

7. Styrelsens beslut 

• Beslut att be om en prognos av de grenar som aviserat kostnadsökningar. 
 

8. Mötet avslutas 
 
____________________    ____________________ 
Lars Martinsson    Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


