
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Onsdagen 4 november 19:00 över Teams 

Närvarande: Malin Bergman Lidberg (MBL)  

 Tomas Rundgren (TOR) 

 Göran Hedström (GÖH) 

 Patrik Svensson (PAS) 

 Kent Åke Lundberg (KÅL) 

  

Frånvarande: Kalle Sundqvist (KAS) 

 

Agenda  
1. Välkommen 

2. Förra mötets minnesanteckningar 

 Ovanstående arbetsfördelning (FK) ska kommuniceras till berörda. Hur?? Alla 
 Malin överväger att ta rollen som ansvarig ”spindel” vad gäller kommunikation  

3. Rapport höstläger för juniorer 

4. Rapport från Tacen – Nenad 

5. Verksamhetsberättelse 2020 - Kent Åke 

6. Verksamhetsplan 2021 igen – Kent Åke 

7. Budget 2021 för kommittén – Kent Åke 

8. Distribution av minnesanteckningar Elit/Bredd/Fors 

9. Isaks begäran om nominering till SOK 

Damläger 

10. Distansmöte med de aktiva om säsongen 2021 

11. Fysiskt möte i Stockholm 16 januari 2021 

12. Övriga Frågor 

13. Mötet avslutas 

 

 

 

Minnesanteckningar 

1. Välkommen  

2. Förra mötet 

Manus för vår arbetsfördelning är författat och distribuerat inom EK. Godkändes och skickas 

till Dag för publicering. 

Malin åtar sig att vara kommunikations-spindel. 

3. Höstlägret är avslutat och bortsett från den felaktiga publiceringen på kanotslalom.se om 

ledarinsats under lägret från Bo Marcus Lidström, så gick det OK. Ludwig gjorde ett gott 

hantverk. 

Mötet beslöt att varje läger och tävling som organiseras av EK ska utvärderas av de 

deltagande. Förslag på sådan blankett gör Tomas. TOR 

4. Nenad rapporterade av Tacen. På flera plan en absolut framgång. Bra ledarskap av Nenad 

och Max, bra prestationer med Sveriges första världscupseger genom Isak Öhrström. 

Samtliga fyra, Fredrik, Isak, Erik och Monika till SF. Glädjande också prestationerna i 

kajakcross. 



Mötet beslöt kolla upp uttagningsreglerna som gäller. Uppfattningen är att skrivningen är att 

för att bli uttagen till kajakcross ska man vara uttagen i kanotslalomlaget. Läge att kolla upp. 

5. Verksamhetsberättelse 2020 är under arbete. Mötet godkände förslaget. 

6. Verksamhetsplan 2021 är under arbete och distribuerad. Denna då endast för kommittén 

och inte för landslaget. VP 2021 godkändes i nuvarande skrivning, men delen för 

landslagsverksamheten ska författas. KÅL 

7. Budget 2021. Enligt Dag är förslaget 50.000 vilket vi inte har något att invända emot. 

Meddela Dag. KÅL 

8. Vi beslöt att minnesanteckningar från våra möten ska delas med Bredd och Fors. KÅL 

9. I dialog med SOK står det helt klart att man inte är beredda att ta ut Isak på gjorda resultat så 

här långt, om vi skulle nominera honom. Därmed avstår vi att diskutera det vidare. Ingen 

nominering görs nu. SOK har däremot gjort klart att man är beredda att stödja Isak 

ekonomiskt om han vill förbereda sig inför ett ev OS på plats i Japan under april. 

Som en konsekvens av detta resonemang togs följande beslut; 

Tomas och Patrik formulerar uttagningsregler för kanotslalom 2021. TOR/PAS 

Isak Öhrström behöver inte delta vid de tidiga rankingtävlingar vi väljer för 2021. Han får 

frikort till de av SOK utsedda uttagningstävlingarna i Ivrea (EM 7-9/5) och Markleeberg (WC 

4-6/6). 

Detta ska meddelas samtliga aktiva och det görs enligt följande 

Tomas: Isak och Monika TOR 

Patrik: Erik, Fredrik och Max. PAS 

Vi beslöt att försöka få in WC Prag 11-13/6 som reservtävling för uttagning av SOK. I dessa 

tider med Covid bör det vara möjligt. Kent Åke kontaktar SOK. KÅL 

Tomas kontaktar Isak för att gestalta planer på ett läger i Japan under april månad. Viktigt att 

detta diskuteras med SOK snarast. TOR 

Patrik talar med Erik om hur stödet från SOK gestaltar sig nu och fram emot OS. PAS 

Kent Åke meddelar de aktiva vem som nu tar över dialogen. KÅL 

Frågan om damläger, som Isak väckt, bordlades tills vidare. Vi måste först kontakta de av Isak 

föreslagna damerna för att utvärdera om de avser att satsa på landslaget. Om inte är detta 

en fråga för Breddkommittén. 

10. Distansmöte med de aktiva om säsongen 2021 förs av Patrik, Tomas och Kent-Åke. De aktiva 

som ska inviteras är Fredrik, Isak, Erik, Max och Monika. Först ska vi tre bli överens om datum 

och de under 9. beslutade dialogerna ska tas i mål. PAS/TOR/KÅL 

11. Mötet beslöt att hålla möte med Bredd och Fors i Stockholm 16 januari 2021. 

12. Mötet avslutades 

 

 

Kungälv 2020-11-04 

 

 

Kent Åke 

 


