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Närvarande 
Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson, Marcus Remmerfors, Karin Åmossa, Robin Magnusson, 
Richard Tegnér 
Adjungerad 
Dag Johansson 
Förhinder 
Lars Martinsson  

 
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 styrelsemöten godkändes. 

 
4. Ekonomi 

• Kort avstämning kring budgetuppföljning 2021, fortsatt stabilt läge. 

• Drakbåtskommittén äskade tidigare under året att få använda delar av sin budget för inköp 
av utrustning. Efter vidare samtal har önskemålet istället landat i ett behov av att erbjuda 
stöd för fyra klubbar i inköp av paddlar. Styrelsen uppskattar att medskicket i tidigare beslut 
togs tillvara och ser positivt på det ändrade önskemålet. 

• Genomgång av de beslut gällande bidrag som inkommit sedan förra mötet. Bl.a. några 
positiva besked gällande bidrag från RF. Däribland återstartsstöd omgång 2 (med extra stöd 
inom Para och Elit) samt att två sökta projekt har beviljats medel för 2022-2023. Därutöver 
har tre projekt beviljats av Svenskt Friluftsliv vilket ger goda möjligheter att utveckla 
förbundets verksamhet ytterligare. 

• De nya beskeden påverkar budget 2022 i positiv bemärkelse och bekräftar den trygghet 
styrelsen upplevde senast gällande tilldelad budget till kommittéer och verksamhet. 

• De beviljade projekten öppnar upp för vissa nyanställningar. Diskussion kring former och 
innehåll för dessa utifrån de givna delar som utgår från projektansökningarna. 

 
5. Aktuella ärenden 

Trygga idrottsmiljöer 

• Diskussion angående ”Trygga Idrottsmiljöer” utifrån den senaste tidens uppmärksammade 
fall kring inkilningsritualer som förekommit inom några andra idrotter. Vikten av utbildning 
inom ämnet, att låta frågan vara ständigt relevant lyftes samt att det ska finnas en stor 
tydlighet i hur barn, ungdomar och vuxna bör/ska/kan agera vid olika händelser. Styrelsen 
föreslår att bjuda in Idrottsombudsmannen till ett möte för att lyfta frågan ytterligare. 

 
Kansliets arbete 

• Kort rapport från genomfört personalmöte på Bosön den 14-15 december. Trevligt, 
inspirerande och nyttigt. 

 
Friluftsliv & Rekreation 

• Rapport från Astrid som har inlett ett arbete med att ta fram nya kriterier för Godkända 
Kanotcentraler. En nio personer stark grupp med god mix i representation har bildats och 
första mötet är inbokat. Målet är att ta fram nya kriterier till januari 2023. 
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• Rapport från Karin från säkerhetsarbetet som fortgår. Ett samverkansmöte har genomförts 
med representanter från flera olika organisationer. En projektgrupp har bildats med 
Kanotförbundet, Sjöräddningssällskapet och Friluftsfrämjandet och det planeras för ett första 
möte i mitten av januari för att tydliggöra gruppens syfte och mål. 

 
Slätvatten 

• Sprintlandslaget har haft Kick Off på Bosön med bl.a. presentation av feedback-arbetet som 
pågått under hösten. 

• Kort uppföljning gällande arbetet kring NIU Kanot Malmö, Dag och Marcus har haft vidare 
dialog med kontaktpersoner. 

• NIU Jönköping, tillstyrkan om fortsatt NIU-status beviljad. 
 
Kanotpolo 

• NIU Luleå, tillstyrkan om fortsatt NIU-status beviljad. 
 

Kanotgymnasiet 

• Kort information om att arbetet med att hitta lämplig föräldraledighets-vikarie nu är klart.  
 
Styrelsens arbete 

• Dialog med anledning av att valberedningen har inlett sitt arbete inför Förbundsmötet 2022. 
 

6. Styrelsens beslut 

• Beslut att bevilja Drakbåtskommitténs önskemål om att använda de pengar de tidigare fått 
beviljat till ett nytt ändamål och då istället stötta inköp av paddlar till fyra utvalda föreningar. 
 

7. Mötet avslutas 
Lena avslutade mötet  

 
 
____________________    ____________________ 
Lena Norrman     Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


