
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Måndag 29 april 2021 kl 20:00 över Teams 

Närvarande: Göran Hedström (GÖH)  

 Tomas Rundgren (TOR)   

 Kent Åke Lundberg (KÅL)  

Kalle Sundqvist (KAS)  

Patrik Svensson (PAS)  

Malin Bergman Lidberg (MBL) 

Adjungerad: Nenad Martinis (NEM) 

 

Frånvarande:  

Agenda:  

1. Välkommen 

2. Svar till FKK om landslagsaktuella 

3. Antidoping 

4. Ledare EM 

5. Kommunikation EM Ivrea 

6. Försnack om en ev. nominering efter EM 

7. Mötet avslutas 

 

 

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

 

2. Svar till FKK om landslagsaktuell 

Från FKK framhärdar man i uppfattningen att all dialog med aktiva i klubben ska gå genom 

klubben. Detta är något vi inte kan acceptera. Vi kommunicerar med myndiga aktiva, 

målsmän till icke myndiga aktiva och till klubben. Så måste det vara i ett fritt och 

demokratiskt land. Givetvis ska kommunikationen även skickas till den klubb där de aktiva 

hör hemma, men inte exklusivt. 

Således svarar Tomas på frågan om klistermärken till de berörda aktiva och till FKK. Den 

lista över aktiva vi fått genom FKK kan dock inte omfattas i sin helhet, utan vi tar snacket 

med de aktiva som ställt sig till förfogande genom att svara på intresseanmälan före 

deadline 28 februari. 

Övriga frågor kring Nordic Cup, sanktionsansökningar och licensförsäkringens giltighet 

hanteras av Breddkommittén. 

 

3. Malin är ansvarig för kontakterna med förbundet kring antidopingarbetet inom 

kanotslalom. Vi kan konstatera att de sju herrar och en dam som anmält intresse att delta i 

landslaget och att representera Sverige samtliga har svarat jakande på att de är medvetna 

om och omfattas av ICF’s antidopingarbete. 

 



4. Kommunikation Ivrea 

Kontakt är etablerad med Radiosporten och övrig media i Sverige. Malin och Nenad har 

tillsammans med Dag lagt en strategi om hur arbetet ska utföras. 

 

 

5. Ledare EM 

Nenad har tagit uppdraget att leda laget på plats i Italien. Det absolut bästa som kunde ske 

och för det är vi klart tacksamma. 

Nenad åker ned med budskapet att även i vår individuella sport går ”laget före jaget”. 

 

6. Försnack nominering efter EM i Ivrea 

Dörren verkar ha ställts på glänt från SOK att nominera någon efter EM. Kalle för dialogen 

med Henrik och de kommer att ha ett första samtal efter att resultaten från EM är klara. 

Elitkommittén är klara att ta frågan när resultaten föreligger. 

 

7. Mötet avslutas 

 

 

Kungälv 2021-04-29 

 

 

Kent Åke 

 


