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       2019-03-19 
 
 
 
Styrelsemöte 13 2019-03-19 
 

Plats: Telefon 19.30–21.00 

Närvarande:  

               Mats Almlöw (MA) ordförande  

               Annelie Häggström (AH) sekreterare 

               Bo Ekros (BE) kassör  

               Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare 

               Frida Svensson (FS) ledamot 

               Amanda Tholin (AT) ledamot 

               Veronica Källström (VK) ledamot 

               Per Lundberg (PL) adjungerad  

                

               

Frånvarande: 

              Anders Joelsson (AJ) vice ordförande       

                 

§1 Mötets öppnande (MA) 

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen (MA) 

Dagordningen godkänns med en tilläggspunkt under Övriga frågor. 

§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA) 

a) Förgående protokoll gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna. 

 

b) Bevakningslistan föredras av GS.  

 

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 

Veronica Källström väljs att justera protokollet. 

 

 



  

 
§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 
              

1. Elitidrottstöd 2020 är inskickat till RF. 
(TW) har haft mötet med RF ekonomi angående rapportering av 
idrottslyftet och hur man ska ändra konteringen för att underlätta 
rapportering men även för att SR ska ha bättre kontroll. Planerat 
uppföljningsmöte efter vårt årsmöte. 

2. Projektledare till ”Kust till kust” blir Malin Källström, projektet är på 25 %.                           
3. Rapport för idrottslyftet är klart och inskickat.  Arbetet med 

elitidrottsplanen pågår. 

4. (GS) har haft ett givande möte med rektorerna på Mimers Hus i Kungälv 

angående NIU. Där det diskuterade dåtid, nutid och framtid. En plan för att 

stärka samarbetet med RIG ska tas fram. 

5. Enligt remissförslaget från RF får vi en ny period för att bedriva RIG i 

Jönköping, 2020-2023. Carin Andersson har tackat ja till jobbet som RIG 

tränare. 

 

              
§6 Lägesrapport FK (GS) 

a) Para-rodd FISA läger i Gavirate. 

b) Coupe de la Jeunesse. (GS) föredrar om juniortävlingen som går årligen där 

15 länder deltar. Detta kan vara ett lämpligt alternativ till JVM. (FK) och (JFK) 

tar det vidare för diskussion om eventuellt svenskt deltagande. 

 

§7  Ekonomisk rapport (BE) 

Bidragen har inkommit som de ska. Kontoplan och chefsrapporten behöver 

uppdateras. 

 

§8 Information och beslutspunkter (GS) 

a) Lägesrapport från Hjälmsjö Arena ang. WRMR 2022. Henrik Malmros är 

inbjuden som föredragshållare för detta under förbundshelgen. 

Årsmötesbeslut krävs före insändande av bindande anmälan. 

b) Information om Åhus RK. Åhus lägger sin klubb vilande från och med nu, 

och Hamnregattan 2019 är inställd. 

c) Avtal SR-landslagsroddare. GS tar hjälp av FS för att komplettera vissa 

delar innan beslut tas. Detta avtal skall tecknas med samtliga 

landslagsroddare inför säsongen. 
 

 



  

 (PL) lämnar mötet. 

§9 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA) 
a) Skrivelse från Ulf Andersson, Hjälmsjö Arena ang. JNM 2020. JNM och NM 
har vid 3 tillfällen arrangerats på Hjälmsjön och Ryrsjön har aldrig fått det, 
Beslut hänskjuts till efter regattamötet 23/3. 
b) European Rowing Confederation öppnar för nyval på en ledamot i 
Eureopean Rowing Board. Styrelsen ger (MA) uppdraget att söka efter 
intresserad kandidat att nominera. 
 

 

§10 Övriga frågor (MA) 

a) En medlem har hävdat att SR inte beaktat jävsfrågan i samband med 

junioruttagningar 2018. Ärendet gås igenom efter att (GS) lämnat mötet. 

Styrelsen har gemensamt formulerat ett svar kring detta som har gått ut 

publikt och till ordföranden i klubbarna (bifogas i detta protokoll nedan). Vi 

skall förtydliga hur processen för uttagningarna går till. 

 

§11 Tid och plats för nästa möte (MA) 

Nästa möte 23/3, Scandic Elmia, Jönköping kl.10.00 

 

§12 Mötets avslutande (MA) 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande. 

 

 

Mats Almlöw               Annelie Häggström         Veronica Källström      
Ordförande                 Sekreterare                           Justeras 

 

 

Bilaga: 
 Komplettering med det brev som skickades med anledning av §10 
 
Vårt land vilar på en stabil grund som skapats av vår grundlag som ger oss rättighet att tycka, 
tänka och yttra i stort sett vad vi vill men med detta följer också ett ansvar. 
 

I fredags publicerades en artikel i Sportbladet.se angående jäv i uttagning. 



  

I denna förekom namn eller tydliga syftningar på ansvariga och vissa av våra juniorer vilket 
styrelsen finner ytterligt olyckligt. 
Styrelsen hoppas att de ideella ledare och de ungdomar som pekades ut kan bortse från detta och 
fortsätta att jobba med våra gemensamma satsningar.  
I detta sammanhang skall också framhållas att både extern och intern revisor har granskat arbetet, 
bland annat i jävsfrågan, under det gånga verksamhetsåret året i samband med revisionen, men 
inte funnit anledning att rikta någon anmärkning. 
  
Under de senaste åren har SRs juniorlandslagsverksamhet förändrats på ett radikalt sätt. Från att 
ha varit en smal verksamhet enbart inriktad på de allra bästa har juniorlandslagsledningen gjort ett 
aktivt val att låta många vara med. I väldigt stor utsträckning på läger, i bred omfattning i 
tävlingar i nordiska sammanhang, och i viss mån även på JVM. Denna inriktning ligger helt i linje 
med RF’s intentioner. 
  
Denna omsvängning har inte varit uppskattad i alla läger, men vi tror att vi behöver inkludera fler 
i förbundets verksamhet redan i tidig ålder, dock med fokus på deltagande snarare än prestation. 
Ledorden har varit glädje och delaktighet. Gensvaret för detta vägval har varit god från flertalet 
aktiva och föreningar. En konsekvens har dock varit att vissa besättningar inte har sett ut som 
man önskat från alla håll, samt att de riktigt framskjutna placeringarna till viss del uteblivit. 
Utvecklingen är dock inte färdig, utan en tydligare intrimning och framförallt konsekvens i 
uttagningar från år till år behövs. 
 

Styrelsen vill rikta ett tack till de som jobbat med juniorerna under 2018. 
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