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Styrelsemöte, 6 juli 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 i allmänhet, samt; 
o Maratonlandslaget äskar om att flytta pengar mellan olika projekt p.g.a. reviderade 

planer. Styrelsen noterar informationen och godkänner flytt mellan projekt. 
o Kanotslalom Elit konstaterar att de kommer att ha merkostnader i samband med VM 

då arrangören kräver boende på samma hotell p.g.a. corona. Likt tidigare situationer 
anser styrelsen att vissa merkostnader är befogat med tanke på situationen samt att 
kostnader i så stor utsträckning som möjligt ska kunna täckas inom befintlig budget 
för grenen.  
 

5. Aktuella ärenden 

• Styrelsens visions- och värdegrundsarbete 

o Lena presenterade sitt förslag på formuleringar, positivt gensvar från resten av 
styrelsen. Lena, Karin och Dag får i uppdrag att se över helheten ett varv och spika 
formuleringar till styrelsehelgen i oktober. 

 
Internationellt 

• Stefan Lindeberg har tillfrågats och visat intresse för att nomineras till ICFs Sprintkommitté. 
Styrelsen anser att en nominering ligger helt i linje med förbundets internationella strategi 
och att det vore värdefullt att få en position inom en av våra olympiska discipliner.  

• Styrelsen anser vidare att det är viktigt att bära med sig SKFs värdegrund i sitt internationella 
arbete och att det finns behov av att se över hur man på bästa sätt håller sig uppdaterade 
kring vår internationella representation. 

 
SM-tävlingar 

• Robin informerade om att Drakbåts-SM slutligen landat i Nyköping och kommer att 
genomföras i samband med ”Höstregattan” (Sprint) den 4-5 september. Drakbåtskommittén 
ansvarar för tävlingarnas genomförande, med god hjälp av Nyköpings KK som arrangerar 
Sprintregattan. 

• Motala SUP Klubb kommer att arrangera SM i Teknisk Sprint den 8 augusti i Motala.  
 
Övrigt 
Inför kommande möten önskades att vi lyfter två frågor. 
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• SKFs Arbetsmiljöarbete. 

• Kanotgymnasiets arbete med en trygg verksamhet. 
 

6. Styrelsens beslut 

• Beslut att anta beskrivningarna av vision och värdegrund samt att ge Lena, Karin och Dag i 
uppdrag att spika exakt formulering tills styrelsehelgen i höst. 

• Beslut att nominera Stefan Lindeberg till ICFs Sprintkommitté. 
 

7. Mötet avslutas 

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


