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Styrelsemöte, 8 mars 2022, 18.50-21.00, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson (från kl.20), Marcus Remmerfors, Karin 
Åmossa, Richard Tegnér 
Förhinder 
Robin Magnusson 
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 styrelsemöten godkändes. 

 
4. Ekonomi 
Budgetuppföljning 2022 

• Verksamheten för året har börjat komma igång med vissa budgeterade aktiviteter.  

• Sprint har aviserat vissa merkostnader i samband med vårläger p.g.a. covidåtgärder, blir 
dyrare än budget. 

• Nytt projekt beviljat från RF med drygt 96 tkr: ”Hållbar kanotverksamhet, för alla paddlare 
idag och imorgon” med syfte att ge förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med miljö 
och hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras enligt idrottsrörelsen utifrån social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 

Nyanställningar 2022 

• De två anställningsprocesser som varit igång senaste tiden är nu i mål med två färdiga 
anställningar. 

 
5. Aktuella ärenden 
Kansliets arbete 

• Kort rapport från kansliets pågående arbete. 
 

Inför Förbundsmötet 2022 

• Diskussion inför Förbundsmötet den 19 mars, bl.a. gällande utmärkelserna för Årets Kanotist, 
Årets Talang och Årets Ledare för 2021. 

 
SUP 

• Kort information om att fortsatt arbete pågår. Gällande elitsidan förs dialog om samarbete 
med SSA. Tommy Dee Packendorff och Patrick Boyum har tilldelats uppdraget som 
landslagsansvariga från SKFs sida. 

 
Kanotslalom 

• Fortsatt uppföljande diskussion efter beslutet om övervägande av uteslutning av Falu 
Kanotklubb. Föreningen valde att inte lämna in något yttrande kring det underlag som 
kommunicerades i samband med beslutet om övervägande av uteslutning. Styrelsen står fast 
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vid tidigare slutsats och anser att föreningen bryter, och tillåter företrädare för föreningen 
att bryta, mot såväl värdegrund som stadgar och regler. 

 
Surfski 

• Förslag på nya kommittéledamöter efter att Camilla Persson och Jenny Larsson lämnar 
kommittéarbetet inför säsongen 2022. Emma Levemyr är fortsatt kvar. Styrelsen ställer sig 
positiva till förslagen på de nya medlemmarna och välkomnar en mix av såväl kön som olika 
åldrar. Kommittén söker även engagemang från Ostkusten för att komplettera nuvarande 
väst- och sydkustdominans.  

 
Påverkansarbete/Idrottspolitik 

• Skiljenämnden som hanterat Fotbollförbundets överklagan av beslutet från RIM 2021 
gällande beslutet om att återinföra ett 10 %-igt bidragstak kom med sitt beslut under förra 
veckan. De ansåg att beslutet var korrekt och konstaterade att den samlade idrottsrörelsen 
har mandat att ta beslut gällande ekonomisk bidragsfördelning. Styrelsen välkomnar 
nämndens beslut.  

 
Kriget i Ukraina 

• Summering av läget med anledning av Ukraina. 

• Dialog etablerad med övriga nordiska länder. Till en början för att gemensamt uppmana 
ICF/ECA att följa IOCs beslut om att utestänga Ryssland och Belarus, därefter för att bevaka 
utvecklingen. 

• ICF har kontakt med Ukrainska förbundet och har startat en insamling, mer info finns på ICFs 
hemsida. 

• Diskussion kring hur Svensk kanot kan bidra i arbetet med att skapa en meningsfull fritid för 
flyktingar som kommer till Sverige och möjligheter att nyttja befintliga projektstöd för 
föreningar för att genomföra insatser. 

 
6. Styrelsens arbete 

• Kort avstämning inför kommande helg på Bosön med bl.a. Förbundsmötet samt om behov 
att planera vårens och sommarens styrelsearbete. 
 

7. Styrelsens beslut 

• Beslut att utesluta Falu Kanotklubb ur Svenska Kanotförbundet. 

• Beslut att välja in Axel Haglund, Elsa Ohrås, Örjan Skatt och Chloe Nauta i 
Surfskikommittén. 

 
8. Mötet avslutas 

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


