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Styrelsemöte, 31 maj 2022, 18.50-21.10, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa, Robin Magnusson, Richard 
Tegnér 
Förhinder 
Marcus Remmerfors 
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 god ekonomi i allmänhet, stark kassa. 

• Förvarning från flera håll om fördyrade resor, både på land och i luften. Inget som orsakat 
några större budgetöverdrag än så länge men signalerna är tydliga och det kommer att bli 
fördyrningar under säsongen. Styrelsen anser att vissa fördyrningar lär vara ofrånkomliga och 
att det inte är något som ska drabba de aktiva med inställda aktiviteter. Det finns en starkare 
kassa än på många år och om det är ofrånkomligt kan vissa aktiviteter tillåtas gå över budget 
p.g.a. läget. 

• Diskussion kring hur bäst använda den starka kassan samt återstartsstödet från RF.  
 

5. Aktuella ärenden 

• Trimtex 
De första beställningarna är påbörjade. 

 

• Kansliets arbete 
Efter sommaren kommer vi att vara 6 st 100 %-are i den ”vardagliga” kanslifunktionen. 
Diskussion kring hur den nya organisationen får bästa möjliga förutsättningar. Senhöstens 
gemensamma träff blir ett bra tillfälle att lära känna varandra ytterligare. 
 

• KC-arbetet: Kort rapport från Astrid om utvecklingsarbetet med Godkända Kanotcentraler. 
 

• Kanotgymnasiet: Kort rapport från verksamheten där bl.a. ny ansvarig chef på skolan 
tillträder till nästa termin, studenttider samt inflytt i de sista renoverade lägenheterna. Även 
glädjande att Mats Johansen så smått är på väg tillbaka efter lång tids sjukskrivning. 
 

• Valberedningen: Kort rapport från möte med Katrin Sandberg. 
 

6. Styrelsens arbete 

• Kort avstämning kring styrelsens arbete och kontakt under sommaren. Julimötet står kvar om 
något särskilt behöver uppmärksammas, om inte sköts kontakten mer sporadiskt över 
sommaren. 
 



SVENSKA KANOTFÖRBUNDET    SWEDISH CANOE FEDERATION  

7. Styrelsens beslut 

• Beslut per capsulam att bevilja klubbyte för ungdomskanotist från Katrineholms KK till 
Bråvikens KK. 
 

8. Mötet avslutas 

• Lars avslutade mötet  
 
 
____________________    ____________________ 
Lars Martinsson    Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


