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Styrelsemöte 8 2022-11-08
Plats: Teams

Närvarande

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna: Protokoll SM 6 signerat protokoll, protokoll SM7 signerat

§4 Aktivitetslistan

Tillagt i listan är att boka in dialog med domarna, uppstart av ungdomsråd är på gång, avvecklingen av Catch
the feeling närmar sig avslut, ansökan rörelsefonden ska in. Hemsidans utveckling hittills är redo att visas
under Roddforum. Påminna i utskick till föreningar om att ha en läsning för hemsidan till när idrottonline
släcks ner.

§5 Val av ledamot att justera protokollet

PC väljs att justera protokollet.

§6 Lägesrapport av verksamheten (GS)
a. lönerevision från 1/11 enligt avtal
b. Sökta projektstöd: vuxenidrott: kartläggning och hållbarhet: kartläggning och analys
c. Återstartstöd omgång 2. Utbetalt är 500ʼ av stödet på 600ʼ och differensen kan flyttas med till 2023. Ett
möte bokas in med TW där han redovisar detaljer för de olika aktiviteterna som fått stöd beviljat.

§7 Lägesrapport av sportchefen (PC)
Henrik Persson har avsagt sig rollen som förbundskapten för juniorerna. Det mesta är klart inför nästa år
gällande organisationen i övrigt. Emma Andersson kommer att vara ansvarig för utvecklingslaget,
tillsammans med Thomas Lindberg. Marco kommer att ansvara för all träningsplanering. Försöker hitta en
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lösning på båt-frågan e�ersom leasing via Filippi inte längre är möjligt. PC och GS jobbar på frågan. Två
dubblar behövs nu, en 4:a på sikt.

§8 Lägesrapport av RIG
GS, PC och Marco har inbokade träffar med RIG och NIU för att skapa en samsyn gällande rodd.

§9 Ekonomisk rapport (GS)
Inga oktobersiffror ännu pga frånvaro. Intäkter och förväntade utgi�er inför nästa år byggs på allt e�ersom
bitar i planeringen faller på plats. GS dragning av poster som redan nu är klara. Slutsats att vi eventuellt kan
bibehålla liknande verksamhet som detta år.

§10 Informationsspunkter
a. (FS) Regattaplanering inomhus 2022-2023
En förfrågan är utskickad om  intresse att arrangera regatta. Ett inkommet svar för SM och en
intresseanmälan för mars. Som det ser ut idag kommer det inte att kunna genomföras en SM serie. Styrelsen
fattar beslut att SM inomhus 2023 genomförs som enskild tävling i Trollhättan 4/2.  Roddmaskintävling
under Fitness-festivalen arrangeras, marknadsföring och planering är färdig. Sponsorer under eventet,
exponerar vi via mail och utskick men inte som sponsor på hemsidan men plockar upp dialogen för ett
sponsoravtal.
b. Regattaplanering utomhus 2023.
Kalenderutkast är klar, digitalt möte med regattaarrangörer innan det fastställs. Arbete med kalender för
2024 pågår, Marco är involverad.
c. Frida omvald i Athletes Commission och Marco i Para Rowing Commission. Förbundsstyrelsen gratulerar
till utmärkelserna!
d. Vi har fått en fråga från NOR vad länderna vill gällande NOR, hur ska vi skapa ett bra samarbete? Möte i
januari där AJ och GS presenterar våra tankar.
e. Rapport från möte angående Hjälmsjö Arena Masters VM.

§11 Beslutspunkter

§12 Inkomna skrivelser
a. Förslag från SRF; att SR ger gratifikation till aktiva som vinner medalj på internationella tävlingar.  Vi har
diskuterat frågan och beslutar att SR inte ska ge annan gratifikation eller premiering än det vi tidigare gjort.
Däremot vill vi undersöka andra alternativ som kan innebära viss ekonomiskt stöd till elitaktiva.

§13 Övriga frågor
Dialog om kustrodd planeras in e�er önskemål från Peter Berg, och bokas till söndag på roddforum .

§14 Tid och plats för nästa möte

12 december kl 19.00-21.30 via Teams

§15 Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.
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Anders Joelsson Veronica Källström      Per-Olof Claesson
Ordförande Sekreterare Justeras

 V
K,

 P
O

C,
 A

J 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




[
  {
    "personal_id": "61d028c1b7c69f261dd762f684a334862ce1f212759ef4cac6835899c7f5723b",
    "full_name": "VERONICA KÄLLSTRÖM",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "90.129.211.25",
      "orderRef": "9debf5ea-ace4-4f9a-a65d-91362c20d588",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "VERONICA KÄLLSTRÖM",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "SM 8 221108.pdf",
        "size": 125682,
        "sha256": "cf52d8bb634860bc04bdac219aa4b18d2878b79d68e3afd238120c4542b7d1ae",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "given_names": "VERONICA",
    "family_name": "KÄLLSTRÖM",
    "SignLocalTime": "2022-11-11 13:45",
    "version": "v4",
    "sign_time": "2022-11-11T12:45:35.296Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SM 8 221108.pdf\nStorlek: 125682 byte\nHashvärde SHA256: cf52d8bb634860bc04bdac219aa4b18d2878b79d68e3afd238120c4542b7d1ae",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "343b9e1fc4ba4b099dcd8a3597737059fd6779068fa2c4635ab5e9c0d5a179fa",
    "full_name": "PER OLOF CLAESSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.253.108.129",
      "orderRef": "07c8e426-b950-46d6-bc11-f41d2f189256",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "PER OLOF CLAESSON",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "SM 8 221108.pdf",
        "size": 125682,
        "sha256": "cf52d8bb634860bc04bdac219aa4b18d2878b79d68e3afd238120c4542b7d1ae",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "given_names": "PER OLOF",
    "family_name": "CLAESSON",
    "SignLocalTime": "2022-12-19 17:50",
    "version": "v4",
    "sign_time": "2022-12-19T16:50:17.945Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SM 8 221108.pdf\nStorlek: 125682 byte\nHashvärde SHA256: cf52d8bb634860bc04bdac219aa4b18d2878b79d68e3afd238120c4542b7d1ae",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "30b1cfce4ff53f61aecf4c4a923709dd8598f05db8216db2760a0ec8d1592620",
    "full_name": "ANDERS JOELSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.213.82.16",
      "orderRef": "7d723b84-b889-4f95-8a17-a7ed756af759",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "ANDERS JOELSSON",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "SM 8 221108.pdf",
        "sha256": "cf52d8bb634860bc04bdac219aa4b18d2878b79d68e3afd238120c4542b7d1ae",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 125682
      }
    ],
    "given_names": "ANDERS",
    "family_name": "JOELSSON",
    "version": "v4",
    "SignLocalTime": "2022-12-22 14:55",
    "sign_time": "2022-12-22T13:55:33.804Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SM 8 221108.pdf\nStorlek: 125682 byte\nHashvärde SHA256: cf52d8bb634860bc04bdac219aa4b18d2878b79d68e3afd238120c4542b7d1ae",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




Styrelsemöte 8 2022-11-08
Plats: Teams


Närvarande


Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot


§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§2 Godkännande av dagordningen


Dagordningen godkändes.


§3 Föregående mötesprotokoll


Föregående protokoll läggs till handlingarna: Protokoll SM 6 signerat protokoll, protokoll SM7 signerat


§4 Aktivitetslistan


Tillagt i listan är att boka in dialog med domarna, uppstart av ungdomsråd är på gång, avvecklingen av Catch
the feeling närmar sig avslut, ansökan rörelsefonden ska in. Hemsidans utveckling hittills är redo att visas
under Roddforum. Påminna i utskick till föreningar om att ha en läsning för hemsidan till när idrottonline
släcks ner.


§5 Val av ledamot att justera protokollet


PC väljs att justera protokollet.


§6 Lägesrapport av verksamheten (GS)
a. lönerevision från 1/11 enligt avtal
b. Sökta projektstöd: vuxenidrott: kartläggning och hållbarhet: kartläggning och analys
c. Återstartstöd omgång 2. Utbetalt är 500ʼ av stödet på 600ʼ och differensen kan flyttas med till 2023. Ett
möte bokas in med TW där han redovisar detaljer för de olika aktiviteterna som fått stöd beviljat.


§7 Lägesrapport av sportchefen (PC)
Henrik Persson har avsagt sig rollen som förbundskapten för juniorerna. Det mesta är klart inför nästa år
gällande organisationen i övrigt. Emma Andersson kommer att vara ansvarig för utvecklingslaget,
tillsammans med Thomas Lindberg. Marco kommer att ansvara för all träningsplanering. Försöker hitta en







lösning på båt-frågan e�ersom leasing via Filippi inte längre är möjligt. PC och GS jobbar på frågan. Två
dubblar behövs nu, en 4:a på sikt.


§8 Lägesrapport av RIG
GS, PC och Marco har inbokade träffar med RIG och NIU för att skapa en samsyn gällande rodd.


§9 Ekonomisk rapport (GS)
Inga oktobersiffror ännu pga frånvaro. Intäkter och förväntade utgi�er inför nästa år byggs på allt e�ersom
bitar i planeringen faller på plats. GS dragning av poster som redan nu är klara. Slutsats att vi eventuellt kan
bibehålla liknande verksamhet som detta år.


§10 Informationsspunkter
a. (FS) Regattaplanering inomhus 2022-2023
En förfrågan är utskickad om  intresse att arrangera regatta. Ett inkommet svar för SM och en
intresseanmälan för mars. Som det ser ut idag kommer det inte att kunna genomföras en SM serie. Styrelsen
fattar beslut att SM inomhus 2023 genomförs som enskild tävling i Trollhättan 4/2.  Roddmaskintävling
under Fitness-festivalen arrangeras, marknadsföring och planering är färdig. Sponsorer under eventet,
exponerar vi via mail och utskick men inte som sponsor på hemsidan men plockar upp dialogen för ett
sponsoravtal.
b. Regattaplanering utomhus 2023.
Kalenderutkast är klar, digitalt möte med regattaarrangörer innan det fastställs. Arbete med kalender för
2024 pågår, Marco är involverad.
c. Frida omvald i Athletes Commission och Marco i Para Rowing Commission. Förbundsstyrelsen gratulerar
till utmärkelserna!
d. Vi har fått en fråga från NOR vad länderna vill gällande NOR, hur ska vi skapa ett bra samarbete? Möte i
januari där AJ och GS presenterar våra tankar.
e. Rapport från möte angående Hjälmsjö Arena Masters VM.


§11 Beslutspunkter


§12 Inkomna skrivelser
a. Förslag från SRF; att SR ger gratifikation till aktiva som vinner medalj på internationella tävlingar.  Vi har
diskuterat frågan och beslutar att SR inte ska ge annan gratifikation eller premiering än det vi tidigare gjort.
Däremot vill vi undersöka andra alternativ som kan innebära viss ekonomiskt stöd till elitaktiva.


§13 Övriga frågor
Dialog om kustrodd planeras in e�er önskemål från Peter Berg, och bokas till söndag på roddforum .


§14 Tid och plats för nästa möte


12 december kl 19.00-21.30 via Teams


§15 Mötets avslutning


Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.







Anders Joelsson Veronica Källström      Per-Olof Claesson
Ordförande Sekreterare Justeras
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