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Styrelsemöte, 11 maj 2021, Teams 
18.45-21.00: Styrelsemöte enligt dagordning 
Närvarande 
Lars Martinsson, Lena Norrman, Marcus Remmerfors, Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa, 
Robin Magnusson, Richard Tegnér 
Adjungerad 
Dag Johansson 

 
1. Mötet Öppnades 

• Lars öppnade mötet. Laget runt med lägescheck. 
 

2. Uppföljning av föregående styrelsebeslut 

• Alla beslut genomförda. 
 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

• Protokoll från föregående möte godkändes. 
 

4. Ekonomi 

• Dag informerade om ekonomin. Inget oväntat att rapportera om, den verksamhet som 
kommit igång håller sig inom budget. Som tidigare aviserats har vissa fördyrningar uppstått i 
samband med internationella aktiviteter.  
 

5. Aktuella ärenden 
 
Effekter av Coronaviruset 

• Dag och Lars redogjorde för Krisgruppens arbete och de senaste uppdateringarna kring läget. 
Information om det arbete som nu görs i samarbete med RF och några övriga ”VVS-idrotter” 
(väg, vatten, skog) som bl.a. resulterat i ett öppet brev till ansvariga ministrar som Lars var 
med och skrev under. 

 
Marknadskommittén 

• Lena presenterade förslag på fortsatt arbetet med visions- och värdegrundsarbetet. Positivt 
gensvar från övriga och Lena fick i uppdrag att skriva korta beskrivningar av visionen och 
värdegrunden att presentera i samband med styrelsemötet i juni eller juli. Lena fick även i 
uppdrag att ta fram förslag på en plan för hur arbetet kan lanseras i organisationen, med 
fokus på att göra vision och värdegrund levande och användbar. Planen ska även kopplas till 
en intäktsstrategi.  

• Diskussion om att utse en ansvarig i styrelsen för att bevaka miljöfrågor. Styrelsen ställer sig 
mycket positiva till förslaget och utser Lena till rollen. Redan idag görs det en hel del inom 
området men med en uttalat ansvarig är målet att vi kan göra fler medvetna val inom olika 
delar av vår verksamhet. Målet är även att på sikt bilda en grupp runt frågan som kan jobba 
tillsammans. 

 
Kanotslalom 

• Lars informerade att han har bjudit in Falu KK till ett möte för avstämning och diskussion runt 
aktuella frågor.  

• EM i Italien genomfört (6-9 maj) i Kanotslalom samt grenen Kajakcross (Extreme Slalom). 
Samtliga tre herrar gick vidare till semifinal. Främsta resultatet stod Fredrik Wahlén för då 
han gick till semifinal i Kajakcross.  
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Kommittéutveckling 

• Styrelsen enades i att det är ett bra förslag att ta fram en ”lathund för kommittéuppdrag”, 
något som lyftes av Jimmy Melin (Forspaddlingskommittén) på kommittéordförandeträffen. 
GS och Marcus får i uppdrag att tillsammans med 2-3 kommittéledamöter inleda arbetet 
med att ta fram ett förslag på lathund. 

• Diskussion kring hur förändringar av kommittéers sammansättning ska göras, idag finns ingen 
fast rutin för detta. Ett aktuellt ärende där GS får i uppdrag att tillsammans med ordförande i 
kommittén diskutera vidare om lämpligt nästa steg. Ofta uppstår aldrig behovet utan det 
sker en naturlig omsättning av ledamöter. Frågan om en slags mandatperiod var uppe på 
årsmötet men styrelsen anser fortsatt att det inte är ett hållbart sätt att jobba enligt. Istället 
bör en avstämning ske inför varje verksamhetsår där styrelsen lyssnar av och lyfter läget 
inom kommittéerna. 

  
SUP 

• Information om att arbete pågår för att skapa en grund för framtida kommitté. Behov och 
potential finns att under året kunna starta upp arbetet med en ny kommitté. 

• Intresse och driv finns att genomföra SM i Teknisk Distans i Falkenberg samt SM i Långdistans 
i Stenungssund. Styrelsen välkomnar engagemanget och utser de respektive klubbarna på 
orterna att arrangera dessa SM-distanser 2021.  

• Svenska Surfförbundet (SSA) har ställt frågan hur Kanotförbundet ser på möjligheterna för 
ett framtida samarbete. Hur formerna skulle kunna se ut är fortsatt oklart. SSA vill jobba för 
att komma in i RF, något som förutsätter samarbeta med ett större förbund för deras del. 
Det går i linje med RFs inriktning och viss dialog förs med RF samt SSA i frågan. Styrelsen ger 
GS i uppdrag att fortsätta dialogen och återkomma fram med mer information om vilka 
möjliga alternativ som finns. 

 
Riksidrottsmötet (RIM) 

• RIM blir en helt digital tillställning. GS deltar hela helgen. Sedan tidigare är det klart att Lars 
deltar på fredagen, efter en kort diskussion utsåg styrelsen att Lena deltar på lördag och 
Karin på söndag.  

 
Styrelsens arbete 

• 9 juni, RF-träff: Introduktion – nya förtroendevalda i SF-styrelser, länk skickas till de nya 
styrelseledamöterna. 

• Doodle besvarad, ons 16 juni var den dag som passade bäst för en utvecklingskväll. 

• En ny doodle skickas ut för att ta fram vilka datum som passar bäst för höstens styrelsehelg. 
 
Informationspunkter 
Kommittéordförandeträff 15/4 

• Lyckad träff med högt engagemang och stor kompetens, en häftig samling ordföranden där 
endast en saknades. Vi kom överens om att detta var ett positivt initiativ som gärna får vara 
återkommande 2 ggr/år. 

Utbildning 

• Flertalet utbildningar genomförda senaste veckorna; Uppstart av Havskajakledare 2, 
Examination av Havskajakledare 2 från 2020, Forsinstruktör I, Säkerhet i Fors, Säkerhet i Fors 
fortsättning, Första Hjälpen för Kanotister, Lekande Kanot. 

Slätvatten 

• Den 12 maj, drar OS-kvalet igång i Ungern. Därefter väntar Världscuptävling på samma plats 
innan nytt OS-kval väntar i Ryssland veckan efter, med efterföljande VC-tävlingar. 
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• Sverige har fått en OS-kvotplats på K1 200 m herr. Petter Menning är nominerad till SOK som 
gör den slutliga uttagningen till truppen. 

 
6. Styrelsens beslut 

• Beslut att ge Lena i uppdrag att fortsätta styrelsens visions- och värdegrundsarbete i linje 
med det förslag som diskuterades. 

• Beslut om att utse Lena till ansvarig för miljöfrågor. 

• Beslut att ge GS i uppdrag att fortsätta kontakten med SSA och RF gällande olika möjligheter 
för framtida samarbete och rapportera till styrelsen hur arbetet fortskrider. 

• Beslut att GS och Marcus får i uppdrag att ta fram förslag för mest lämpliga hantering av 
inkomna mail till styrelsen@kanot.com. 

• Beslut att ge GS och Marcus i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ”lathund för 
kommittéledamöter”. 

  
7. Övriga frågor 

• Gällande hantering av inkomna mail till styrelsen@kanot.com. Upplägget funkar men det 
finns fortfarande vissa frågetecken efter en del tester. Efter en kort diskussion fick Dag och 
Marcus i uppgift att ta frågan vidare och återkomma med ett förslag på bästa möjliga 
hantering.  

• Utcheckning: laget runt med en kort personlig utvärdering av mötet. 
 

8. Mötet avslutas 

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