
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Tisdagen 15 februari 20:00 över Teams 

Närvarande: Göran Hedström (GÖH)  

 Tomas Rundgren (TOR)   

 Kent Åke Lundberg (KÅL)  

Patrik Svensson (PAS)  

Malin Bergman Lidberg (MBL) 

 

Adjungerad: Nenad Martinis (NEM) 

 

Frånvarande: Kalle Sundqvist (KAS)  

 

 

Agenda:  

1. Välkommen 

2. Uttagningsregler extremslalom 

3. Intresseanmälan att delta i landslag 2022 

4. Budget och ekonomi 

5. Ansvarsfördelning mellan EK och Förbundskapten 

6. Sividata 

7. Övrigt 

8. Mötet avslutas 

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

 

2. Uttagningsregler extremslalom 

Vi bordlägger den skrivning av uttagningsregler för extremslalom som ligger framme. Istället tar 

Tomas kontakt med arrangörerna i Liptovsky och Krakow för att reda ut hur det blir med 

extremslalom där. I december var man osäkra, är man säkrare nu? TOR 

I kommittén var vi eniga om att undvika att lägga till ytterligare tävlingsplatser för att kvalificera 

laget i extremslalom. Den numerär av aktiva vi har att tillgå efter att Intresseanmälan är gjord 

är ju inte mera än ett lag. 

Patrik föreslog att vi köper in de prylar som behövs för att arrangera extremslalom i Sverige. 

Frågan lämnas över till Breddkommittén. KÅL 

 

3. Intresseanmälan att delta i landslag 2022 

Följande har bekräftat intresse att vara med; Fredrik Wahlén, Frej Godow Bratt, Gustaf Fiander, 

Carl Fiander, Isak Öhrström, Erik Wernersson, Monika Mitasikova, Ossian Fiander, Erik Holmer 

och Yann Lidström. 

Vi saknar bl.a. Alva Persson, Camilla Fagerlund och Tifenn Lidström. Vi ber att Nenad kontaktar 

dem via mejl. KÅL 

 

4. Budget och ekonomi 

Lämnades utan kommentar då verksamheten ännu ej kommit igång. 



5. Ansvarsfördelning mellan EK och Förbundskapten 

Det dokument som har för avsikt att reglera samarbetet mellan EK och FK har godkänts av alla 

och lades till handlingarna. 

Vi beslöt att Nenad framgent ska kallas till Elitkommitténs möten utan undantag. 

Frågan ska också ställas till honom vad han vill ha hjälp med. Bondebokning, anmälan till tävling 

eller annat. 

 

6. Sividata 

Tomas har fått svar på alla våra frågor och kollat vad det kan kosta. Licensen kostar 5 kkr/år och 

hårdvaran ligger på ca 15 kkr. Vi lämnar över till Håkan i Breddkommittén. TOR 

 

7. Övrigt 

 

8. Mötet avslutas 

 

 

 

Kungälv 2022-02-15 

 

 

Kent Åke 


