
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Tisdagen 29 september kl 18:00 över Teams 

Närvarande: Malin Bergman Lidberg (MBL) 

 Kalle Sundqvist (KAS) 

 Tomas Rundgren (TOR) 

 Göran Hedström (GÖH) 

 Patrik Svensson (PAS) 

 Kent Åke Lundberg (KÅL) 

 Dag Johansson (DAJ) Adjungerad 

 

Frånvarande:  

 

Agenda  
1. Välkommen 
2. Vem är du och jag. Kort presentation. 
3. Vad vill vi uppnå i stora drag 
4. Kan vi leva utan en förbundskapten? Se nedan 
5. Ledare för juniorlägret hösten 2020. 
6. Budget och verksamhetsplan 2021. 
7. Samarbete med Tyskland 

 

Minnesanteckningar 

1. Välkommen till kommittén och vårt första möte 

 

2. Var och en fick presentera sig för övriga 

 

3. Vad vill vi uppnå? 

Glädje och samhörighet som ger framgång 

Laggemenskap och energi 

Glädje föder framgång 

Skapa en miljö där man blir bra, en miljö som lockar folk, en miljö som utmanar, utvecklar 

och får individer att växa. 

Juste värdegrund 

Respekt för individer och de regler som gäller. 

Vi föregår med det goda exemplet 

Vi är raka och tydliga 

 

4. Skicka ut riktningsdokumentet ”Med glädje genom porten” framtaget av Breddkommittén till 

alla. KÅL 

 

5. Mötet beslöt enhälligt att i avsaknad av en sökande till posten som förbundskapten, som har 

samtliga efterfrågade kvaliteter, så avstår vi att anställa någon. Detta gäller in tills vidare, 

men må omfatta hela 2021. Istället kommer vi med kommitténs resurser att lösa de uppdrag 

som är aktuella. En konsekvens blir att vi kommer att arvodera ledare som tar uppdrag 

utöver de 750 kr/dag, vilket gäller idag. Någon form av arbetsfördelning inom kommittén bör 

göras. Kontakt med de aktiva, uppföljning av tävlingsresultat, kontroll mot 

uttagningskriterier, insamling av träningsdagböcker är exempel på jobb som ska utföras. 



 Nästa möte 

Vi var eniga i att därmed så blir kontinuiteten lidande, vilket kräver ett större mått av 

kommunikation mellan de personer som utför olika moment och uppdrag. Vi kommer också 

att sakna en direkt ansvarig för dialogen med SOK, ett dilemma vi snarast bör reda ut med 

Henrik Forsberg på SOK. KÅL 

Däremot vinner vi ett större engagemang i kommittén. Mötet förordade att vi om möjligt 

skulle försöka få till ett tvåsamt ledarskap, en ansvarig och en biträdande. Detta ger såväl 

aktiva som ledare en större grad av säkerhet. 

Vi ska snarast se till att få fram en lista på de seniorer och juniorer som står till förfogande 

2021. GÖH 

 

6. Det läger vi planerar för juniorer under hösten är fortsatt otydligt för kommittén. Kontakta 

snarast Ludwig Andersson och klara ut 

- hur många? 

- plats för lägret?  

- coronasäkert? 

- vem ska kallas/bjudas in som aktiv och ev som extra ledare? KÅL 

 

7. Budgeten äger Göran. Det förslag Göran tagit fram lämnar vi in till styrelsen. GÖH 

Verksamhetsplanen är ett bekymmer. Sixtens niosidiga VP för 2020 är klart ambitiös och 

sannolikt lite mycket för oss att bita över. Annars är den klart möjlig att revidera och anpassa 

förutsättningarna 2021. KÅL börjar med en grovt tillyxad version, som alla får hjälpa till att få 

hyfs på. KÅL 

 

8. Det samarbete som inletts av Breddkommittén med kanotslalom i Tyskland ska framgent 

hanteras av Elitkommittén. Mötet informerades om status som gäller. Även detta projekt är 

klart påverkat av Corona. 

 

9. Nästa möte beslöts till vecka 42. 

På agendan 

- uppgiftsfördelning av FK’s arbetsuppgifter 

- Status höstläger för juniorer 

- Rapport från Krakow 

- Verksamhetsplan och budget 

Kallelse skickas ut KÅL 

 

10. Mötet avslutades 

 

 

 

Kungälv 2020-09-29 

 

Kent Åke 

 



 

 

 


