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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 2021 

• Flera periodiseringar har genomförts, främst RF-bidrag där all verksamhet inte har kunnat 
genomföras under 2021 (likt 2020) och därmed flyttas till 2022. 

• Resultatet för 2021 blir ca -86 tkr. Mot budget innebär detta ett underskott på ca 132 tkr. 
Bakgrunden till minusresultatet är främst två. Dels att ett jobb har gjorts med förbundets 
inventarieförteckning som nu är uppdaterat och krävde en justering av balansräkningen på -
99 tkr vilket påverkar resultatet. Dels ovan nämnda periodiseringar där pengar från 2021 
flyttas till 2022.  
 

Budget 2022 

• Information om några av de större RF-bidragen dröjer fortsatt. Viss verksamhet har kommit 
igång hittills, inga avvikelser att rapportera om.  

 
Nyanställningar 2022 

• De två anställningsannonser som legat ute har båda två fått in många ansökningar med flera 
intressanta namn. Nu väntar gallring och intervjuer som ett nästa steg i processen. 

 
RFs Återstartsstöd 

• En uppdaterad återstartsplan har skickats in till RF och blivit godkänd. 

• En uppskattad förenings- och återstartsträff har genomförts digitalt med 20-talet klubbar 
deltagande, där redogjordes bl.a. för hur återstartsstödet använts/kommer att användas. 

 
5. Aktuella ärenden 
Kansliets arbete 

• Kort rapport från kansliets arbete. Flera olika delar som pågår parallellt, många möten och 
träffar med olika delar av verksamheten. 

• Ny hemsida 2022: rapport från arbetet med att utse lämplig leverantör och plattform när 
IdrottOnline stänger av sin hemsidedel vid årsskiftet. Olika erbjudanden har analyserats och 
diskuterats tillsammans med övriga förbund. En ny lösning kommer att innebära en kostnad 
för förbundet, en högre uppstartskostnad första året med därefter även en årlig kostnad på 
ca 40-50 tkr. Styrelsen har avsatt pengar i budgeten för 2022 och anser att kansliet är bäst 
lämpade att fortsätta arbetet och besluta om vilken lösning som blir bäst för SKFs del. 
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Inför Förbundsmötet 2022 

• Motioner och propositioner utskickade. Styrelsen har tidigare diskuterat vikten av att 
etablera ett forum för distrikten för att kunna diskutera bl.a. motioner och propositioner 
även mellan Förbundsmötena. En träff med distrikten genomfördes under 2021 och styrelsen 
anser att en ny bör hållas under våren, i nära tid efter Förbundsmötet, för att fortsatt 
utveckla det arbetet. 

• Årets Kanotist, Talang, Ledare ska presenteras på Förbundsmötet. Kort genomgång av de 
nomineringar till Årets Ledare som inkommit. Beslut fattas på kommande styrelsemöte. 

 
SUP 

• Arbete har kommit igång med en positiv träff med en utvecklingsgrupp. Flera goda initiativ 
togs inom centrala delar inför säsongen 2022. Fler träffar är på gång i närtid. 

• Kort information från möte med Svenska Surfförbundet där dialog förs kring möjligheter för 
samverkan kring vissa delar av verksamheten under säsongen 2022. 

 
Kanotslalom 

• Kanotslalomkonferens hålls digitalt ons 9 februari. Styrelsen konstaterar glädjande att ett 
betydligt större antal deltagare än vanligt är anmälda.  

 
Slätvatten 

• Tillstyrkan inskickad för NIU Kanot vid Malmö Idrottsgymnasium. 

• Kort uppdatering gällande arbetet med elitcenter i Jönköping. Fortsatt jobb har gjorts inom 
ramen för SF-samarbetet. Ännu inget beslut fattat inom kommunen kring hur de ställer sig till 
det samlade förslaget. 
 

Trygg Idrott 

• Diskussion kring ett alltid aktuellt område. Styrelsen har tidigare planerat för en träff, och 
söker nu ett lämpligt datum, med RF-SISU kring det arbetet de gör på området. Förslag att 
göra plats i programmet på Kanotkonvent 2022 för ett pass kring Trygg Idrott. Kansliet får i 
uppgift att ta frågan vidare för att se om möjlighet finns. 

 
6. Styrelsens arbete 

• Kort avstämning kring praktiska delar inför Kanotkonvent 2022, inkl. Förbundsmötet.  
  

7. Styrelsens beslut 

• Beslut per capsulam att tillstyrka ansökan av NIU Kanot vid Malmö Idrottsgymnasium. 

• Beslut att uppdra till kansliet att fortsätta arbetet med att bestämma en framtida leverantör 
och plattform för förbundets hemsida. 

 
8. Mötet avslutas 

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


