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Styrelsemöte, 11 oktober 2021, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Marcus Remmerfors, Karin Åmossa, Robin Magnusson 
Adjungerad 
Dag Johansson 
Förhinder 
Astrid Landgren Patterson, Richard Tegnér 

 
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 styrelsemöte godkändes. 

 
4. Ekonomi 

• Kort rapport av det ekonomiska läget 

• Information kring att besked från RF om ekonomiskt bidrag 2022-2023 dröjer p.g.a. 
efterspelet efter RIM 2021. 

• RF:s kompensationsstöd öppnar 15 oktober. I linje med tidigare diskussioner uppdrar 
styrelsen GS att ansöka om kompensationsstöd för merkostnader i samband med 
internationella tävlingar inom främst Slätvatten och Kanotslalom. 
 

5. Aktuella ärenden 
Corona 

• Kort information från krisgruppen. Avslutningsmöte genomfört den 6 oktober.  
 
Kansliets arbete 

• Kort rapport från kansliets arbete, bl.a. 
o projektansökningar har skickats in till Svenskt Friluftsliv 
o GS, med stöd av Karin, har startat upp arbetet med en översyn av arbetsmiljöarbetet. 
o ett första styrgruppsmöte med projektet Framtidens Multivattensportanläggningar 

har genomförts, anställd projektledare har kommit igång bra.  
o Möte på gång med Svenskt Friluftsliv om att inrätta en ”Allemansrättens Dag” 

SUP 

• Falkenberg Stand Up Paddle Club har anmält intresse om att arrangera SM i Långdistans samt 
Teknisk distans 2022. Föreningen genomförde välarrangerade tävlingar under 2021 och 
styrelsen ser positivt på att låta föreningen vara värd för SM-tävlingarna 2022. 

• Kort rapport från VM som avgjordes i Ungern i september där Sverige representerades av en 
handfull paddlare som stod för goda prestationer. 
 

Drakbåt 

• En ansökan har skickats in för medlemskap i Internationella Vaa-förbundet. 
 
Slätvatten 

• Rapport från VM i Köpenhamn 16-19 september, hög wow-faktor när Dennis Kernen och 
Martin Nathell tog VM-guld på K2 1000 m och Petter Menning vann silver K1 200 m. Dag och 
Lars var på plats och fick flera tillfällen till intressanta möten. 



SVENSKA KANOTFÖRBUNDET    SWEDISH CANOE FEDERATION 

• Kort rapport från utvärderingsdag av senaste OS-cykeln tillsammans med SOK. 

• Kort rapport om det fortsatta arbetet mot målet att etablera ett Elitcenter i Jönköping. 

• Kort rapport från Röda Tråden-satsningarna. En digital uppstartsträff inledde satsningen och 
den första aktiviteten genomfördes när Träningsgrupp Para hade ett lyckat läger i Karlskrona. 

• Information om förfrågan om att starta upp ett NIU Kanot inom verksamheten för Malmö 
Idrottsgymnasium. Styrelsen är överlag positiva till satsningen, efter diskussion fick Marcus i 
uppdrag att föra dialogen vidare med initiativtagarna i Lödde KK utifrån ett par 
frågeställningar. 

 
Kanotslalom 

• Rapport från Kanotslalomkommittén Elit som, i dialog med SOK, har tagit fram ett förslag på 
framtida organisation samt en kravspec för en Förbundskapten. Styrelsen tar med underlaget 
för vidare diskussion. 

 
Surfski 

• Kort rapport från lyckat NM som avgjordes i Norge i mitten av september. 
 
Kanotgymnasiet 

• Kort rapport från GS besök i Nyköping under två dagar i mitten av september.  
 

Forspaddling 

• Forspaddlingskommittén äskar om att få använda ej förbrukade medel i budgeten till inköp 
av en GoPro samt en Ipad för att kunna framställa mer attraktivt material i sin 
kommunikation. Styrelsen bordlade frågan till kommande möte. 

 
Internationellt 

• Information från Europeiska Kanotförbundets kongress som genomfördes i början av 
oktober. Eva Lindmark var nominerad till styrelsen men blev tyvärr inte invald. 

• Information och diskussion kring kommande Internationella Kanotförbundets kongress. 
 
Styrelsens arbete 

• Avstämning inför närliggande styrelsehelg. 
 
Övriga frågor 

• Information om att hemsidelösningen för både föreningar och förbund som tillhandahålls via 
IdrottOnline kommer att stängas ner årsskiftet 2022/23. 

 
6. Styrelsens beslut 

• Beslut att utse Falkenberg Stand Up Paddle Club till arrangör för SUP-SM i distanserna 
Långdistans samt Teknisk Distans 2022. 

• Beslut att uppdra Marcus att föra dialogen vidare angående ett ev NIU Kanot i Malmö. 
 

7. Mötet avslutas 

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


