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Styrelsemöte 6   2019-10-15 
 

Plats: telefon 19.00-21.00 

Närvarande:  

              Mats Almlöw (MA) ordförande  

              Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  

              Annelie Häggström (AH) sekreterare 

              Kenneth Alfelt (KA) kassör 

              Amanda Tholin (AT) ledamot 

              Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare   

              Veronica Källström (VK) ledamot  

               

Frånvarande: 

              Frida Svensson (FS) ledamot 

   

§1 Mötets öppnande (MA) 

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen (MA) 

Dagordningen godkänns med två tilläggspunkter under §10 Övriga frågor. 

§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (AJ) 

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

 

GS åläggs att klarlägga FTs innestående semesterdagar och därefter utarbeta 

en plan för hur och när dessa ska tas ut så vi undviker outtagna 

semesterdagar. 

 

b) Bevakningslistan föredras av GS.  

Projektgrupp för roddres är Erik Lewin och Johan Häggström och de ombeds 

att avrapportera läget samt plan framåt under SM 7. AH ser till att 

projektgruppen får informationen. 

 



  

En sponsorgrupp är tillsatt och de har sitt första möte planerat till den 28 

oktober i Malmö. Gruppen består av Kent Olsson, Kenneth Alfelt, Malin 

Källström, Henrik Nilsson och Joachim Brischewski. 

 

Övriga arbeten fortgår. 

 

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 

Veronica Källström väljs att justera protokollet. 

 

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 

 1. Roddmaskinsprojektet, #Rowchallange och Kust till kust. Vi 

projektanställer Anders Backéus och Connla Edwards för att driva dem året 

ut. 
2. World Rowing Youth Coaches Conference går i Hangzhou, Kina. MK och CA 

är anmälda till detta. 

3. Till FISA domarexamination i Portugal är Johannes Roubroeks anmäld. 
 

                                      
  
§6 Lägesrapport FK (GS) 

FK har dialog med SOK och han har tagit del av deras plan inför kommande 

OS. Två tävlingar kommer under våren 2020 för möjlighet att kvala in båtar. 

 

§7  Ekonomisk rapport (GS) 

Inga avvikelser att rapportera. 

En beredningsgrupp ska tillsättas inför budgetarbetet 2020 där fokus ska 

ligga på frågan vad vi vill uppnå. 

 

 

§8 Information och beslutspunkter (GS)   

a) En väl formulerad domarrapport har inkommit från årets SM/JSM på 

Hjälmsjö Arena. Hjälmsjö Arena har tagit del av den och svarat på den och vi 

lägger dessa till handlingarna. 
b) FISA Circular No. 6 2019.  

KA anmäls som representant till World Rowing Joint Conferences i London. 
 

 
 
 



  

  

 c) Roddforum i Jönköping 16-17 november, kommer att hållas på Per Brahe             

 gymnasiet med övernattningsmöjligheter på Scandic Portalen. 

 

§9 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS) 
Inget att rapportera 

 

§10 Övriga frågor 

a) MA har kontaktat vår pararoddansvarige Mikael Heinli och ombett honom 

redovisa och rapportera om sina erfarenheter kring pararodden under 

Roddforum och hur en eventuell fortsatt satsning skulle kunna se ut.  

Styrelsen inväntar svar. 

 

b) Stockholms RF firar 140 år 2020 och de har framfört en önskan om att få 

stå som värd årets Förbundsmöte som är den 28-29 mars 2020. Styrelsen 

ställer sig positiva till detta och MA kontaktar dem angående detta. 

 

§11 Tid och plats för nästa möte (MA) 

SM 7 genomförs i samband med Roddforum i Jönköping lördagen den 16 

november 8.00–11.30 

Styrelsen träffas fredagen den 15/11 k. 19.00, plats återkommer MA med, 

revisorerna bjuds in till det mötet. 

 

§12 Mötets avslutning (MA) 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande. 

 

                          Mats Almlöw           Annelie Häggström         Veronica Källström 
                           Ordförande                    Sekreterare                  Justeras 
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Styrelsemöte 6   2019-10-15 
 


Plats: telefon 19.00-21.00 


Närvarande:  


              Mats Almlöw (MA) ordförande  


              Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  


              Annelie Häggström (AH) sekreterare 


              Kenneth Alfelt (KA) kassör 


              Amanda Tholin (AT) ledamot 


              Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare   


              Veronica Källström (VK) ledamot  


               


Frånvarande: 


              Frida Svensson (FS) ledamot 


   


§1 Mötets öppnande (MA) 


 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 


§2 Godkännande av dagordningen (MA) 


Dagordningen godkänns med två tilläggspunkter under §10 Övriga frågor. 


§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (AJ) 


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


 


GS åläggs att klarlägga FTs innestående semesterdagar och därefter utarbeta 


en plan för hur och när dessa ska tas ut så vi undviker outtagna 


semesterdagar. 


 


b) Bevakningslistan föredras av GS.  


Projektgrupp för roddres är Erik Lewin och Johan Häggström och de ombeds 


att avrapportera läget samt plan framåt under SM 7. AH ser till att 


projektgruppen får informationen. 


 







  


En sponsorgrupp är tillsatt och de har sitt första möte planerat till den 28 


oktober i Malmö. Gruppen består av Kent Olsson, Kenneth Alfelt, Malin 


Källström, Henrik Nilsson och Joachim Brischewski. 


 


Övriga arbeten fortgår. 


 


§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 


Veronica Källström väljs att justera protokollet. 


 


§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 


 1. Roddmaskinsprojektet, #Rowchallange och Kust till kust. Vi 


projektanställer Anders Backéus och Connla Edwards för att driva dem året 


ut. 
2. World Rowing Youth Coaches Conference går i Hangzhou, Kina. MK och CA 


är anmälda till detta. 


3. Till FISA domarexamination i Portugal är Johannes Roubroeks anmäld. 
 


                                      
  
§6 Lägesrapport FK (GS) 


FK har dialog med SOK och han har tagit del av deras plan inför kommande 


OS. Två tävlingar kommer under våren 2020 för möjlighet att kvala in båtar. 


 


§7  Ekonomisk rapport (GS) 


Inga avvikelser att rapportera. 


En beredningsgrupp ska tillsättas inför budgetarbetet 2020 där fokus ska 


ligga på frågan vad vi vill uppnå. 


 


 


§8 Information och beslutspunkter (GS)   


a) En väl formulerad domarrapport har inkommit från årets SM/JSM på 


Hjälmsjö Arena. Hjälmsjö Arena har tagit del av den och svarat på den och vi 


lägger dessa till handlingarna. 
b) FISA Circular No. 6 2019.  


KA anmäls som representant till World Rowing Joint Conferences i London. 
 


 
 
 







  


  


 c) Roddforum i Jönköping 16-17 november, kommer att hållas på Per Brahe             


 gymnasiet med övernattningsmöjligheter på Scandic Portalen. 


 


§9 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS) 
Inget att rapportera 


 


§10 Övriga frågor 


a) MA har kontaktat vår pararoddansvarige Mikael Heinli och ombett honom 


redovisa och rapportera om sina erfarenheter kring pararodden under 


Roddforum och hur en eventuell fortsatt satsning skulle kunna se ut.  


Styrelsen inväntar svar. 


 


b) Stockholms RF firar 140 år 2020 och de har framfört en önskan om att få 


stå som värd årets Förbundsmöte som är den 28-29 mars 2020. Styrelsen 


ställer sig positiva till detta och MA kontaktar dem angående detta. 


 


§11 Tid och plats för nästa möte (MA) 


SM 7 genomförs i samband med Roddforum i Jönköping lördagen den 16 


november 8.00–11.30 


Styrelsen träffas fredagen den 15/11 k. 19.00, plats återkommer MA med, 


revisorerna bjuds in till det mötet. 


 


§12 Mötets avslutning (MA) 


Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande. 


 


                          Mats Almlöw           Annelie Häggström         Veronica Källström 
                           Ordförande                    Sekreterare                  Justeras 


 


 


 


     








Signaturdata från BankID 2019-10-16 08:45
VERONICA KÄLLSTRÖM


Signerad 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):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll SM  6_ 2019.pdf
Storlek: 454541 byte
Hashvärde SHA256: 3758d2010b420e2a5488f84199e537adc5b14f5575e6938436741e94642bf647


{"sign_ip":"77.218.246.25","orderRef":"89829947-ba68-46a8-be2a-2ada153c5cf4","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID 2019-10-16 10:48
May Annelie Häggström


Signerad 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):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll SM  6_ 2019.pdf
Storlek: 454541 byte
Hashvärde SHA256: 3758d2010b420e2a5488f84199e537adc5b14f5575e6938436741e94642bf647


{"sign_ip":"78.70.131.45","orderRef":"9b45b665-aa53-4cb0-87c0-784f74c8117b","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID 2019-10-16 11:18
MATS ALMLÖW


Signerad 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):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll SM  6_ 2019.pdf
Storlek: 454541 byte
Hashvärde SHA256: 3758d2010b420e2a5488f84199e537adc5b14f5575e6938436741e94642bf647


{"sign_ip":"62.20.19.134","orderRef":"2d93153b-4aa2-4fa5-abe4-fc9285aafa95","status":"complete"}


Slut Signaturdata





				2019-10-16T09:18:41+0000

		EBOX TT 7da29ed734d73b83d2d0c1fd10865e8fc63317d7





		







		2019-10-16T09:18:42+0000
	EBOX TT 9f679ee73271d8cd5c409e9eed7b4ccb60e50661


	



