
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Tisdagen 13 oktober 19:00 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. Öppningsfråga 

3. Förra mötets protokoll 

 Avstämning med Henrik Forsberg SOK om ingen formell FK. KÅL 
 Lista seniorer och juniorer 2021 GÖH 
 Budgeten inskickad GÖH 

 

4. Uppgiftsfördelning av FK’s arbetsuppgifter 

 Anmäla deltagare och ”förbereda” tävlingsplatsen.  Mitt förslag är Göran eftersom 
han har erfarenheten. 

 Ekonomisk uppföljning. Även här föreslår jag Göran eftersom han redan äger 
budgeten. 

 Budget av verksamhet och för kommittén. Föreslår Göran och undertecknad i union. 
 Dialogen med de aktiva, Träningsdagböcker och annat. Mitt förslag är Patrik 

och/eller Tomas. 
 Uppföljning av svenska kanotisters (seniorer och juniorer) resultat nationellt och 

internationellt. Mitt förslag är Patrik och/eller Tomas. 
 Uttagningskriterier för svenska kanotister. Även här föreslår jag Patrik och Tomas. 
 Dialogen med SOK efter 2021. Här skulle jag gärna se någon som bor nära 

Stockholm och då funderar jag på om Kalle kan ta den. 
 Föreslå ledare för de uppdrag som vi beslutat att genomföra. Detta tror jag att vi 

gör bäst tillsammans. 
 Val av internationella tävlingar vi ska delta vid. Tror att även detta är ett arbete där 

beslut tas bäst i gruppen. 
 Mediaansvar. Att hålla fb och andra sociala medier uppdaterade om vad som 

händer. Jag vet att Patrik och Tomas redan har rättigheter. Men vad med Malin som 
ansvarig? 

 Internationella kontakter. Alla som har utlandsuppdrag bör se till att knyta 
kontakter så snart detta är möjligt.  

 Annat?????? Du ser säkert även andra uppdrag som ska utföras. Säg till så listar vi 
även dessa 

 

 

 

5. Kommunikatör 

6. Status höstläger för juniorer 



7. Rapport från Krakow 

8. Corona och Pau. Skippar vi den världscupen? 

9. Information om läget med Isak Öhrström om så önskas 

10. Verksamhetsplan 

11. Slalomkonferens 2021? 

 

 

Minnesanteckningar 

1. Välkommen  

Till justeringsmän utsågs Malin och Patrik 

2. Utgick 

3. Samtliga åtgärder beslutade vid förra mötet var fixade. 

4. Uppgiftsfördelning utan FK på plats 

Göran tar ansvaret för att  

- sköta anmälningar till internationella tävlingar samt att ”förbereda tävlingsplatsen” 

- löpande följa upp det ekonomiska utfallet 

- tillsammans med Kent Åke formulera budget 

Patrik och Tomas ansvarar för 

- dialogen med de aktiva 

- uppföljning av träningsdagböcker o.likn. 

- uppföljning av landslagsaktuellas resultat 

- formulering av uttagningskriterier 

Kalle tar ansvar för 

- dialogen med SOK 

Kent Åke meddelar Henrik Forsberg på SOK detta beslut KÅL 

Kommittén tar gemensamt ansvar för 

- planering av säsongen och valet av tävlingar vi ska delta i 

- utse ledare på plats för olika uppdrag 

Malin överväger att ta rollen som ansvarig ”spindel” vad gäller kommunikation MBL 

Dag gör ett förslag på rollfördelning av hur denna kommunikation ska ske DAJ 

De landslagsaktiva har inbjudits att delta i planeringsprocessen av säsongen 2021. 

Ovanstående arbetsfördelning ska kommuniceras till berörda. Hur?? Alla 

5. Kommunikatör, se ovan 

6. Beslut från förra mötet har framförts till Ludwig. Däribland beslutet att Bo Marcus Lidström 

inte får tilldelas uppdrag som ledare. 

7. Tomas rapporterade från Krakow och EM för juniorer där Frej deltog. Klart väl godkänt 

resultat där Frejs andra åk i kvalet var det stora. Semifinalplatsen bärgades med ackuratess. 

Stora problem med att takräcket släppte från bilen, men det är en annan historia.  

8. Kommittén hade vid ett extra möte beslutat att avstå deltagande vid säsongens sista 

världscup i Pau, Frankrike. Detta betingat av rådande smittspridning i Frankrike. Beslutet är 

meddelat alla involverade och det mottogs med fattning och förståelse. 

9. Sixtens uttagning av landslaget för höstens tävlingar, vilken Kent Åke efter en längre process 

bekräftat, belystes. 

10. Utsänt förslag på Verksamhetsplan 2021 för Elitkommittén godkändes. Kent Åke skickar in till 

förbundet. KÅL 

11. Mötet beslöt, som Breddkommittén, att just nu behöver vi arbetsro och att ett möte med 

båda kommittéer och Forspaddlingskommittén är att föredra. 



12. Mötet beslöt att nästa möte ska hållas inom ett par veckor och efter tävlingen i Tacen. 

 

Kungälv 2020-10-13 

 

 

Kent Åke 

 

Justeras 

 

 

Malin Bergman Lidberg Patrik Svensson 

 

 

 

 

 


