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Styrelsemöte, 14 september 2021, Teams 
Närvarande 
Lars Martinsson, Astrid Landgren Patterson, Marcus Remmerfors Karin Åmossa, Robin Magnusson, 
Richard Tegnér 
Adjungerad 
Dag Johansson 
Förhinder 
Lena Norrman 

 
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, fortsatt stabilt och övergripande inom budget. 

• Förbundet har tilldelats en miljon kr i det återstartsstöd som RF har fördelat till idrotten med 
syfte att bidra till en positiv återstart av verksamheten efter corona. I den återstartsplan som 
förbundet har skickat in till RF ligger fokus på att stärka centrala koncept/satsningar/arbete 
med målet att möjliggöra för fler föreningar, ledare och aktiva att aktivt delta i syfte att 
utveckla föreningsverksamhet på flera olika plan. 

• Drakbåtskommittén äskar om att använda de pengar (ca 40 000 kr) som var budgeterade för 
de inställda internationella tävlingarna till inköp av träningsutrustning/hjälpmedel. Styrelsen 
ser positivt på satsningen men gör medskicket att först stämma av med andra inom 
förbundets verksamhet som använt liknande utrustning. 
 

5. Aktuella ärenden 
Corona 

• Kort information från krisgruppen. Avslutningsmöte inplanerat till början av oktober. 
 
Kansliets arbete 

• Rapport från kansliets arbete, mycket fokus den senaste tiden har bl.a. legat på de olika 
underlag som skickats in till RF. 

 
Drakbåt 

• Robin presenterade Drakbåtskommitténs reviderade verksamhetsplan sedan de 
internationella tävlingarna som var planerade ställts in. Kommittén kommer istället att satsa 
mer på lägerverksamhet under hösten samt önskar, som nämns ovan, att köpa in 
träningsutrustning/hjälpmedel för att utveckla verksamheten. 

 
Slätvatten 

• Diskussion runt det beslut som fattats per capsulam sedan förra mötet där en ansökan om 
dispens beviljades för att representera en annan förening i en annan disciplin under samma 
tävlingsår. Styrelsen konstaterade att det finns behov och intresse för en fortsatt diskussion 
kring detta för att utreda om det finns positiva utvecklingsmöjligheter inom 
tävlingsverksamheten utan att riskera oönskade effekter. 
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• Rapport från Paralympics där Helene Ripa ännu en gång visade sin storhet som idrottare då 
hon paddlade in som femma, endast en halvsekund från bronset. 

• Sprint-VM i Köpenhamn väntar 16-19 september, en stark svensk trupp med ett par 
medaljhopp är på plats. 

• Den närmsta tiden efter VM väntar utvärdering av OS-cykeln 2016-2020+1, både utifrån 
erfarenheter från de aktiva och ledarstaben, innan organisationen inför arbetet framåt ska 
sättas. 

• Rapport om det fortsatta arbetet med målet att etablera ett elitcenter i Jönköping. 

• Rapport om de satsningar inom ramen för Röda Tråden-arbetet som drar igång den 1 
oktober. 

 
Kanotgymnasiet 

• Kort information om att renovering av lägenheter i det gemensamma boendet nu är igång. 
 

Styrelsens arbete 

• Digital Distriktsträff: tyvärr har de två tidigare föreslagna datumen inte funkat. Tredje gången 
gillt nu när träffen planeras till den 27/10.  

 
Övriga frågor 

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

 
6. Styrelsens beslut 

• Beslut per capsulam att bevilja ansökan om dispens från Aaron von Beinke att få 
representera en annan förening i en, för honom, ny disciplin under samma tävlingsår. 
Styrelsen anser att ansökan var motiverad utifrån rådande situation, och betonar vidare att 
beslutet rör detta enskilda fall och att ev. framtida ansökningar alltid bedöms individuellt.  

• Beslut att bevilja Drakbåtskommitténs äskande om att få använda pengar som var 
budgeterade för de nu inställda internationella tävlingarna till inköp av en Drakbåtsspecifik 
paddelergo samt en enbladig Drakbåtsspecifik sensorpaddel. Dock under förutsättning att 
samråd sker med, och motiveras genom, kontakt med ansvariga inom Slätvatten som har 
erfarenhet på området. 

 
7. Mötet avslutas 

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


