
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Måndag 24 maj 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. Media Isak 

3. Ledare Prag och Markkleeberg 

4. Läger U23 och junior 

5. Mötet avslutas 

 

 

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

 

2. Media Isak 

Isak Öhrström vann andra dagens Tatra Cup i helgen. Mötet beslöt att Malin tar en intervju 

med Isak och lägger ut på fb. MBL 

Vi bör också informera SOK om bedriften. Kalle tar den. KAS 

 

3. Ledare Prag och Markkleeberg 

Vi är korta på ledare till dessa två tävlingar. Skolslut, arbetssituation och pandemin sätter 

käppar i hjulet. 

Patrik föreslog att Huw Swetnam tillfrågas om han kan tänka sig att ta uppdraget att leda den 

svenska truppen. Mötet biföll förslaget och Patrik frågar i nämnd ordning Erik och Huw om 

det är en möjlighet. PAS 

Kalle tar ett snack med SOK och Isak om deras inställning till förslaget efter att Patrik fått ett 

OK. KAS 

Göran har bokat boende i Prag i samråd med Fredrik och jobbar just nu på Markkleeberg. 

Kent Åke kan tänkas åka till Markkleeberg för att bistå om planen ovan går i lås. KÅL 

 

4. Läger U23 och juniorer 

Någon uttagning är inte aktuell eftersom vi endast har tre herrar i U23 att tillgå. Därtill har vi 

två ungdomar, en kille och en tjej. 

Ett läger för dessa fem är dock klart befogat även om inte budgeterat. Mötet beslöt att 

helgen 19-20 juni passar bra och ansvaret för detta tar Patrik och Tomas. PAS/TOR 



Inbjudan skickar vi ut omedelbart. TOR 

Boende och mat tar vi med Värdshuset och ser om dom kan ordna något bra över den 

helgen. 

Möjligheten att öppna för en allmän tävling i Lissfors samma helg tar Nenad med till Bredd 

kommitténs möte på torsdag. NEM 

 

5. Ersättning förlorad arbetstid 

Kent Åke kollar upp med förbundet vad policyn är för arvode i relation till förlorad inkomst 

av arbete. KÅL. 

 

6. Mötet avslutas 

 

 

Kungälv 2021-05-24 

 

 

Kent Åke 

 


