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Styrelsemöte, 10 maj 2022, 18.50-21.10, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Marcus Remmerfors, Karin Åmossa, Robin Magnusson  
Förhinder 
Astrid Landgren Patterson, Richard Tegnér 
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 

Budgetuppföljning 

• Sprintlandslaget har tidigare aviserat fördyrningar av vårläger p.g.a. covidsmitta på drygt 100 
tkr. Styrelsen anser att de åtgärder som vidtogs var nödvändiga och att de inte ska drabba 
övriga inplanerade och budgeterade aktiviteter under året. 

• I övrigt ligger verksamheten inom budget. 
Äskanden om förändring i budget 

• Kanotslalomkommittén Elit har beslutat att inte delta på Junior & U23 EM p.g.a. 
omprioriteringar i verksamhetsplanen. Budgeterade pengar för EM önskas istället användas 
till förlängd vistelse i samband med andra tävlingar samt ev. till kommande höstläger. 
Styrelsen anser att det är en motiverad omfördelning. 

Övrigt 

• Styrelsen ser fram emot ett fortsatt arbete med att diskutera vidare hur förbundet bör 
planera utifrån den budget där det nu finns klarhet i bidragen från RF och uppdrar till GS att 
ta fram underlag till kommande möte. 

 
5. Aktuella ärenden 

Allmän verksamhet 

• Uppdatering av normalstadgar för SDF 
Kerstin Öberg tillfrågades under våren att genomföra en översyn av förbundets 
normalstadgar för SDF och komma med förslag på ev. ändringar, Kerstin har återkopplat med 
en handfull relevanta ändringar. Styrelsen tackar för väl genomfört arbete och tar med sig 
förslagen till en uppdatering av normalstadgarna. 

• Hållbarhetsprojektet 
Lena och Dag rapporterade att ansvarig grupp är igång med arbetet och har jobbat fram en 
grov tid- och aktivitetsplan. Nästa steg är att söka en student för att genomföra en 
intressentdialog som ska ligga till grund för fortsatta arbetet. 

• Säkerhetsprojektet 
Karin rapporterade från säkerhetsprojektet som genomförs tillsammans med bl.a. SSRS och 
Friluftsfrämjandet. En filmdag har genomförts på Västkusten. Lyckad dag med stor gästfrihet 
hos Göteborgs Kanotförening som utgjorde bas för inspelningen. Kul bonus att få ta del av 
deras breda verksamhet med både havskajak och kanotsegling. 
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• Kansliets arbete 
Det pågår mycket verksamhet inom flera olika delar av verksamheten. Styrelsen informeras 
med bl.a. kontinuerliga veckorapporter.  

• Arena Vattnet 
Samarbetsprojektet mellan ett antal ”vattenförbund” fortgår och två nya ansökningar har 
skickats in till RF för att möjliggöra en fortsättning på projektet. På torsdag 19 maj hålls ett 
öppet seminarium med lärdomar som dragits så lång. Inbjudan finns ute på kanot.com. 

• Seminarium om paddlingsperspektiv för återställning av vattendrag 
Det projekt gällande återställning av vattendrag som förbundet drivit senaste åren är i sin 
slutfas. Två viktiga seminarier arrangeras i Umeå onsdag den 11 maj och i Luleå torsdag den 
12 maj med främsta målgrupp ansvariga för återställningsarbeten på Länsstyrelser. 

• Utveckling av Godkänd KC-konceptet 
Kort rapport lämnad från Astrid innan mötet. Arbetet fortgår. 

 
Kanotslalom 

• Uteslutningsärendet 
Kort information om den fortsatta processen efter att FKK har lämnat en replik på SKFs 
yttrande efter föreningens överklagan på beslutet om uteslutning. 

• Landslag uttaget till EM, WC och VM 
Efter två helger med uttagningstävlingar  

• Multibreddläger 
Genomfört i Nyköping månadsskiftet april/maj med mycket lyckat resultat och nöjda 
deltagare. 

• Nationell tävlingspremiär 
Hölls i Nyköping 7-8 maj. 

 
Slätvatten 

• SWE Sprint Kayak Invitational i Malmköping 8-9 juli 
Initiativet med en inbjudningstävling kommer att genomföras. Mer information finns på 
förbundets olika kanaler. 

• Elitcenter, Jönköping 
Kort information om hur arbetet fortgår.  

• Landslag uttaget till WC 
Efter två helger med uttagningstävlingar 

• Nationell tävlingspremiär 
Hölls i Jönköping 7-8 maj 

 
Drakbåt 

• Good Governance 
Robin, utifrån sin roll inom EDBF, har lyft frågan kring ”good governance” med Europeiska 
Drakbåtsförbundet utifrån kriget i Ukraina samt processen kring tilldelning av mästerskap.  

 
Kanotsegling 

• En inbjudan till SM i Göteborg är utskickad. Arrangören Göteborgs Kanotförening ser 
framemot att bjuda på ett saltstänkt kanotseglingsevenemang. Styrelsen välkomnar 
glädjande den positiva utvecklingen inom grenen och ser framemot att kunna ha en 
representant på plats under SM-tävlingarna. 

 
Surfski 
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• Verksamhet igång med träningar och läger, första tävlingen avgörs 14-15 maj i Malmö 
 
SUP 

• Uttagningskriterier för landslag klara 

• Ungdomsläger på gång i Karlskrona 
 

6. Styrelsens arbete 

• Diskussion kring vårens och sommarens mötesplan samt en gemensam kansli- och 
styrelsehelg under senhösten. 
 

7. Styrelsens beslut 

• Beslut att bevilja Kanotslalomkommittén Elits äskande om att omfördela pengar efter 
reviderad säsongsplan. 

• Beslut att uppdatera normalstadgar för SDF. 
 

8. Mötet avslutas 

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


