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Styrelsemöte, 13 april 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. Avvaktar kreditkortskostnader avseende mars månad innan 
kvartal 1 summeras. 

• Slätvatten Elit har aviserat att vissa merkostnader kan uppstå i samband med olika åtgärder 
kopplade till pandemin när landslagssäsongen drar igång i mitten av maj. Styrelsen anser att 
vissa merkostnader är befogade. Beroende på kostnadernas storlek och budget för 
respektive aktivitet i övrigt ser styrelsen helst att kostnader tas från andra budgeterade 
aktiviteter vid behov. Det blir en fråga att följa under året för att se vad som blir den 
rimligaste lösningen. 

• Kanotslalomkommittén Elit har aviserat behov av inköp av utrustning om det blir aktuellt 
med OS-deltagande. Styrelsen anser att det givetvis inte ska falla på utrustning om vi lyckas 
få med en kanotist till OS och ger kommittén uppgift att lösa frågan på bästa sätt. Likt 
resonemanget ovan anser styrelsen att merkostnader främst tas från övriga budgeterade 
aktiviteter men att det blir en fråga att följa under året för att se vad som blir den rimligaste 
lösningen. 
 

5. Aktuella ärenden 
 
Effekter av Coronaviruset 

• Dag och Lars redogjorde för Krisgruppens arbete och de senaste uppdateringarna kring läget. 
 
Förbundsmötet 2021 

• Förbundsmötet 2021: protokoll justerat och utskickat för underskrifter, uppdaterade 
tävlingsregler publicerade på hemsidan. Stadgeändringar inskickade till RF för granskning och 
godkännande. 

• Distriktsträff/ar: Viss dialog har förts om idéer att stämma av med distrikten under året. Dels 
i syfte att följa upp Förbundsmötets beslut, dels blicka fram mot kommande möte och skapa 
delaktighet och engagemang i olika frågor. Styrelsen anser att idén är god och att vi bör 
sträva efter att genomföra två träffar, en i juni samt en under hösten. 

 
Slätvatten 
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• Nya ansvariga för Juniorlandslaget Sprint är utsedda; Jesper Melvinger och Fabian Paldanius. 
Även Susanne Gunnarsson kliver in i ledarstaben som tränarstöd. Styrelsen hälsar trion 
välkomna till verksamheten och ser fram emot att följa utvecklingen framåt. 

 
Marknadskommittén 

• Styrelsens visionsarbete som har starts upp med den tidigare styrelsen presenterades för de 
nya ledamöterna med en efterföljande diskussion. 

 
Kansliets arbete 

- Katinka har tillfrågats, och tackat ja till, att ingå i beredningskommittén för Svenskt Friluftsliv, 
valet sker formellt på årsmötet den 20 mars dit även Astrid är anmäld. 

- Mycket på gång i april-maj; utbildningar, tävlingar, kanotskolor. 
- Kommittéordförandeträff med god uppslutning är planerad till tor 15/4, Marcus, Lars och 

Robin deltar från styrelsen. 
- Nya veckouppdateringar på G från kansliet till styrelsen. 

 
Styrelsens arbete 

- Kort diskussion om styrelsens verksamhets- och mötesplan. Önskemål om en arbetsdag lyftes 
och GS fick i uppdrag att ta fram några förslag på datum under vår/försommar. 
 

6. Styrelsens beslut 
- Beslut att bjuda in distriktsstyrelser till två träffar under året för uppföljning av genomfört, 

samt framåtblick mot kommande, Förbundsmöte.  
 

7. Övriga frågor 
- Lena lyfte idén om att avsluta mötena med en utcheckning, likt vår inledande incheckning. Vi 

testar på nästa möte! 
- Robin informerade kort om den sedan i januari försvunne Drakbåts- och Örnsbergspaddlaren 

Martin Lasu. 
 

8. Mötet avslutas 
- Lars avslutade mötet. 

 
 
____________________    ____________________ 
Lars Martinsson    Dag Johansson 
Ordförande     Sekreterare 


