
SVENSKA KANOTFÖRBUND ET   SWEDISH CANOE FEDERA TION 

Protokoll, konstituerande möte Svenska Kanotförbundet (802001-7318) 
Datum: 2021-03-20 
Närvarande:  Lars Martinsson, Astrid Landgren Patterson, Marcus Remmerfors, Lena Norrman, Karin 

Åmossa, Richard Tegnér, Robin Magnusson 
Adjungerade: Dag Johansson 

 

1. Öppnande 
- Lars öppnar mötet och hälsar välkomna. Presentationsrunda av samtliga. Lars riktade ett 

speciellt välkommen till de nya ledamöterna. 
 

2. Aktuella ärenden 
a) Konstituering 

- Styrelsen beslutade att Lena Norrman blir vice ordförande och Richard Tegnér blir 

ekonomisk samordnare i styrelsen med Eva Lindmark som adjungerad kassör. 

 

b) Firmateckning, fullmakt och attest 

- Styrelsen beslutade att tidigare fullmakter upphör och ersätts med följande; 
Svenska Kanotförbundets firma tecknas, förutom av hela styrelsen gemensamt, av 

Ordförande Lars Martinsson och Generalsekreteraren Dag Johansson. 

  

- Fullmakt lämnas till Eva Lindmark att teckna förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto 

och skattekonto samt att på posten kvittera ut värdeförsändelser. Richard Tegnér får 

fullmakt att läsa förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto och skattekonto. 

  
- Fullmakt lämnas till Kerstin Palm, Emilia Nyberg, Jenny Gåhlin, Camilla Marklund, Linnea 

Öberg, Cristina Tavér, Andreas Bergström Grönberg att läsa förbundets bankgiro, 
plusgiro, bankkonto och skattekonto.    

 

- Fullmakt ges till Anders Karlsson, Katinka Ingves, Johan Nilsson, Åsa Eklund och Fredrik 

Karlsson att på posten kvittera ut värdeförsändelser. 

 

c) Ekonomihantering  
- Styrelsen beslutade att Kerstin Palm ansvarar för förberedelser av fakturor och 

betallistor samt registreringen av dessa. Projektnummer och kontonummer sköts av den 
som genomför aktiviteten, alternativt kassören eller GS. Alla utbetalningar godkänns av 
kassören.  

 
d) Ekonomiska ersättningar, arvoden, reseräkningar. 

- Styrelsen beslutade att följa den skattefria delen i det statliga avtalet i aktuella fall.   

 
e) Hantering av protokoll 
- Styrelsen beslutade att Ordförande och GS får ansvar för styrelsemötesprotokoll.   

 
f) Arbetsgivaransvar 
- Styrelsen beslutade att GS har arbetsgivaransvar för elitansvariga. 

 
- Styrelsen beslutade att GS har arbetsgivaransvar för personal som inte har elituppdrag. 
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- Styrelsen beslutade att Ordförande har arbetsgivaransvar för GS. 

 
g) Hemsidan 
- Styrelsen beslutade att uppdra till GS att administrera hemsidan. 

 
h) Ekonomirutiner 
- Mallen "Rutiner runt ekonomiredovisningen" med projektnummer och kontonummer ska 

uppdateras till version 2021. GS tillgängliggör den till styrelsen. Informationen ska även 
läggas ut på hemsidan. 

 
3. Årsmötet   

- Styrelsen beslutade att GS genomför uppdateringarna av stadgarna och regler samt 
publicerar dem när RF har bekräftat att justeringarna av stadgarna godkänns. 

 
4. Mötet avslutas   

- Lars avslutar mötet 

 

 

 

 Ordförande  Vid protokollet   

 

 

 ____________________  ____________________ 

 Lars Martinsson  Dag Johansson 
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Bilaga, Svenska Kanotförbundets styrelse 2021 

 

Lars Martinsson, (Ordförande) 

Lena Norrman 

Astrid Landgren Patterson 

Marcus Remmerfors 

Karin Åmossa 

Robin Magnusson  

Richard Tegnér 


