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Styrelsemöte, 11 januari 2022, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson, Marcus Remmerfors, Karin Åmossa, 
Robin Magnusson, 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 styrelsemöten godkändes. 

 
4. Ekonomi 

• Kort avstämning kring budgetuppföljning 2021. 

• Kort om budgetarbetet 2022 som till viss del fortsatt pågår. 

• Kort om de nyanställningar som planeras, den första annonsen (Kommunikatör) är ute med 
sista ansökningsdag 28 januari. 

 
5. Aktuella ärenden 
Effekter av pandemin 

• Efter ett längre uppehåll under hösten har Krisgruppen åter haft möte med anledning av den 
ökande smittspridningen. Innan jul togs beslut om att ställa in Kanotkonventet som var 
planerat till den 21-23 januari. Det skjuts istället fram till den 18-20 mars. 

 
Förbundsmötet 2022 

• Förbundsmötet hålls den 19 mars. Efter att Kanotkonvent 2022 ställts in och flyttats fram 
planeras det för att genomföra Förbundsmötet i samband med konventhelgen. Pandemins 
utveckling kommer såklart att påverka och ännu är det för tidigt för att säkert veta hur 
förutsättningar är i mitten av mars. 

• Genomgång av inkomna motioner med diskussion kring styrelsens motionssvar 

• Genomgång och diskussion av de propositioner styrelsen planerar att lägga fram till 
Förbundsmötet. 

 
Slätvatten 

• Tre nya sprintkanotister, Dennis Kernen, Melina Andersson, Julia Lagerstam, har blivit 
uttagna till SOKs stödprogram Topp & Talang. Styrelsen gläds över den positiva nyheten och 
riktar ett grattis till de tre kanotisterna. 

• Den planerade tävlingsarrangörsträffen var planerad att genomföras i samband med 
Kanotkonventet men ställs nu om till en digital variant den 23 januari. 

 
Kanotslalom 

• Kanotslalomkonferensen var planerad att hållas i samband med Kanotkonventet men görs nu 
om till en digital träff som hålls onsdag den 9 februari.  

 
Kanotgymnasiet 
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• Antagningstider pågår. Även i år hålls antagningen digitalt. 
 
6. Styrelsens arbete 

• Behandling av inkomna mail till styrelsen. 
 

7. Beslut 

• Beslut om motionssvar och propositioner 
 

8. Mötet avslutas 

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


