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Styrelsemöte, 17 augusti 2021, Teams 
Närvarande 
Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa, Robin Magnusson, Richard Tegnér 
Adjungerad 
Dag Johansson 
Förhinder 
Lars Martinsson, Marcus Remmerfors 

 
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 styrelsemöte godkändes. 

 
4. Ekonomi 

• Kort information om det ekonomiska läget. Fortsatt stabilt inom våra olika verksamheter. 
Vissa aktiviteter har dragit över budget p.g.a. corona men kompenserats inom andra 
aktiviteter. 

• Kanotslalomkommittén Elit har tidigare aviserat att VM-tävlingarna kommer att fördyras 
p.g.a. arrangörens coronaåtgärder. Kommittén räknar med att VM kommer att kosta ca 
50 000 kr mer än budgeterat. Styrelsen har tidigare räknat med att rådande situation i vissa 
fall medför merkostnader, och att dessa främst ska lösas inom ramen för kommitténs totala 
budget om möjligt. 

• Drakbåtskommittén informerar om att samtliga av deras internationella tävlingar har ställts 
in. De äskar därmed om att få möjlighet att göra förändringar i budgeten för att ersätta 
planerad tävlingsverksamhet med andra aktiviteter. Styrelsen beklagar uteblivna 
internationella tävlingar men ser positivt på viljan att ersätta dessa med andra aktiviteter och 
ger kommittén i uppdrag att återkomma till nästa styrelsemöte med en reviderad plan och 
budget. 
 

5. Aktuella ärenden 
Corona 
Kort information från krisgruppen. Sommarens tävlingsverksamhet har funkat bra. Arrangörer och 
deltagare har tagit ansvar för att skapa trygga arrangemang utifrån gällande rekommendationer. 
 
OS i Tokyo 
Det har fungerat mycket bra på plats i Japan, både för Sprint- och Kanotslalomlaget. Sprintduon med 
Linnea Stensils och Petter Menning levererade prestationer i världsklass med två femteplatser 
(Linnea, K1 200 m och K1 500 m) samt en sjätteplats (Petter, K1 200 m). Det blev ytterligare en 
topplacering då Erik Holmer paddlade in på en niondeplats i K1 i Kanotslalombanan. 
 
Slätvatten 
Sprint-NM i Jönköping: Sverige tog över Sprint-NM när Finland ej kunde genomföra tävlingarna p.g.a. 
landets coronarestriktioner. Jönköpings KK och Huskvarna KK ordnade fina tävlingar. 
 
Kanotslalom 
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Diskussion kring det beslut som togs per capsulam i början av augusti. Styrelsen konstaterar att det 
finns anledning att återkomma med en proposition till årsmötet 2022 som tydliggör möjligheten att 
ge dispens till föreningsbyte.  
 
Kanotgymnasiet 
Efter önskemål från tidigare styrelsemöte presenterades hur Kanotgymnasiet (RIG Kanot) i Nyköping 
jobbar med att skapa en trygg och sund verksamhet. Styrelsen tackar för informationen och det 
arbete som görs av både ansvariga och elever för att skapa en god miljö på Kanotgymnasiet. 
 
SKF Säkerhetsarbete.  
Karin lyfte vikten av att främja ett aktivt säkerhetsarbete/risktänk inom alla former av paddling. 
Diskussion runt hur förbundet ytterligare kan synliggöra säkerhetsarbetet och öka medvetenheten i 
högre grad, inte minst inom de mer tränings- och tävlingsbetonade delarna av vår verksamhet. Karin 
deltar på säkerhetsgruppens nästa möte och tar med sig frågan dit samt börjar se över de dokument 
och mallar som finns på kanot.com och återkommer med förslag på hur vi kan ta arbetet vidare på 
central nivå. Astrid fortsätter jobba med frågan i relation till Godkända Kanotcentraler. 
 
Styrelsens arbete 

• Information inför styrelsehelgen i oktober samt om höstens ordinarie styrelsemöten samt 
budgetmöte inför 2022. 

 
6. Styrelsens beslut 

• Beslut att uppdra till Drakbåtskommittén att återkomma till nästkommande styrelsemöte 
med en reviderad verksamhetsplan och budget efter inställda internationella tävlingar. 

• Beslut per capsulam att låta tre ungdomar från Falu Kanotklubb att, med omedelbar verkan, 
byta klubb till Floda Forsfarare (FFF). Beslutet innebär att ungdomarna får tävla för FFF. 
Styrelsen ser även ett behov av att återkomma med en proposition inför nästa årsmöte om 
att i tävlingsreglerna förtydliga möjligheten för styrelsen att ge dispens för övergångar 
mellan föreningar under säsong. 

• Beslut att ge Karin i uppdrag att fortsätta se över SKFs säkerhetsarbete och återkomma med 
förslag kring hur vi kan utveckla arbetet. 
 

7. Mötet avslutas 

• Mötet avslutades 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Lena Norrman     Dag Johansson 
Vice Ordförande    Sekreterare 


