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Styrelsemöte, 5 april 2022, 18.50-21.20, Teams 
Närvarande 
Lena Norrman, Marcus Remmerfors, Karin Åmossa, Richard Tegnér, Robin Magnusson, Astrid 
Landgren Patterson (från 20.30) 
Förhinder 
Lars Martinsson 
Adjungerad 
Dag Johansson 

 
1. Mötets öppnande 
Lena 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 2022 

• Sprintlandslaget har tidigare aviserat att deras ”Vårläger 1” drabbades av ett antal 
merkostnader p.g.a. covidsmitta. Samt att ”Vårläger 2” överstiger budget p.g.a. vidtagna 
åtgärder för att förebygga smitta. 

Ekonomiska Bidrag 

• Budgeten 2022 arbetades fram i ovisshet gällande en del av bidragen från RF. Processen efter 
RIM-beslut gällande fördelningsprinciper är färdig och RF har kommunicerat bidragen för 
2022 och 2023. SKF utgick från en uppskattad lägstanivå i budgetarbetet, som nu kan skrivas 
upp när bidragen kommunicerats. 

Nyanställningar 2022 

• Diskussion kring möjlig nyanställning som det finns utrymme för t.o.m. 2023 inom ramen för 
ett utvecklingsprojekt med fokus på tävlingsutveckling samt utveckling av Parakanot. 
Lämpligt förslag finns och styrelsen ställer sig positiv till att gå vidare. 

 
5. Aktuella ärenden 
Kanotslalom 

• Diskussion kring pågående uteslutningsärende där Falu KK har överklagat styrelsens beslut 
att utesluta föreningen ur förbundet till Riksidrottsnämnden (RIN). Styrelsen har tagit del av 
föreningens överklagan och anser att ett yttrande ska skickas in. 

 
Kartläggning Hållbarhet 

• Efter att SKF beviljats medel för att genomföra en kartläggning utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv har en grupp, bestående av Lena Norrman från styrelsen samt tre från 
kansliet, formats. Arbetet har startats upp och kommer att fortsätta under året. 

 
Ny klädleverantör 

• Under en längre tid har ett arbete pågått för att hitta en ny klädleverantör till förbundet. 
Olika leverantörer har varit uppe för diskussion och en djupare dialog har förts med en 
handfull aktörer. Med de olika offerterna och förda dialoger som grund anser styrelsen att 
Trimtex bäst motsvarar de förväntningar och krav vi har på ett framtida samarbete med en 
ny klädleverantör. 
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Friluftsliv 

• Kort rapport från Karin gällande pågående Säkerhetsprojekt. 
 

Förbundsmötet 2022 

• Kort rapport från efterarbetet efter Förbundsmötet. RF har godkänt stadgeuppdateringar 
samt beviljat vår ansökan för SM-status på Mix Stafett. Samtliga uppdateringar av stadgar 
och regler är publicerade på hemsidan. 

 
SUP 

• Kort information om fortsatta arbetet för att utveckla SUP. Nyligen hölls en Lekande Kanot 
SUP i Lödde med positiva erfarenheter från både utbildare och deltagare. Viss dialog har 
förts med Surfförbundet (SSA) gällande samarbete runt SUP-landslaget under 2022. Det finns 
en önskan från SSA att föra en dialog om möjlig samverkan på fler plan, bl.a. utifrån RFs 
arbete med att låta små förbund ingå i redan etablerade RF-förbund. Styrelsen anser att det 
är en dialog som behöver fördjupas ordentligt för att utreda om möjligheter finns och något 
styrelsen får återkomma med.  

 
Kommittéarbete 

• Arbetet med våra kommittéer, bl.a. tillsättning av ledamöter, stöd till kommittéer etc, har 
tidigare varit uppe för diskussion som ett viktigt område. Det är ett arbete styrelsen önskar 
driva vidare. Efter Kanotslalomkonferensen i februari uppkom även önskemål om en vidare 
demokratidialog. Diskussion som landade i att Marcus, som tidigare inlett ett visst arbete 
knutet till kommittéerna, tillsammans med GS får ansvar att driva frågan vidare. 

 
6. Styrelsens arbete 

• Mötesplan våren och sommaren 2022 är utskickad. 

• Olika mötesplatser under året har sammanställts i en lista för att möjliggöra planering för 
eventuell styrelserepresentation. 
 

7. Styrelsens beslut 

• Beslut att uppdra till GS att gå vidare med projektanställning enligt förd diskussion. 

• Beslut att lämna in yttrande på FKKs överklagan av styrelsens beslut om uteslutning. 

• Beslut att gå vidare med Trimtex i klädfrågan. 
 

8. Mötet avslutas 

• Lena avslutade mötet  
 
 
____________________    ____________________ 
Lena Norrman     Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


