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Styrelsemöte 4   2020-08-04 
 

Plats: teams kl. 19.00–21.00 

Närvarande:  

              Mats Almlöw (MA) ordförande  

              Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  

              Annelie Häggström (AH) sekreterare (från §10 ) 

              Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare   

              Veronica Källström (VK) ledamot  

              Frida Svensson (FS) ledamot  

              Kenneth Alfelt (KA) ledamot 

               

Frånvarande:  

             Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot 

   

§1 Mötets öppnande (MA) 

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen (MA) 

Dagordningen godkänns med två tilläggspunkter under §11 övriga frågor.

  

§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA) 

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

 

b) Bevakningslistan föredras av (GS). Sponsorpaketen och alternativa idéer 

att få in mer pengar diskuteras. Fysiska möten med tänkta sponsor 

inplanerade till hösten. (FS) har undersökt möjlighet att trycka logga på 

tygpåsar, i enlighet med miljömålen. (FS) ges i uppdrag att administrera, (GS) 

ordnar mailadress för merch för att förenkla beställning. (KA) kommer 

tillsammans med (AH) planera kommande kommunikationsinsatser.  

 



  

 

 

  

 

  

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 

Anders Joelsson väljs att justera protokollet. 

 

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 
 

a) Årsavgift från 56 av 60 föreningar har kommit in i tid vilket innebär att 56 

klubbar har rösträtt å förbundsmötet. 
b) SM veckan vinter i Borås 6 feb genomförs med inomhusrodd 

c) Ny postadress för SR i Kungälv 

d) Godkänd slutrapport för idrottslyftet är inlämnad 
e) Vi tvingas ställa in SM pga rådande Coronarestriktioner 

f) Leif har sagt upp sig som förbundstränare. Hans anställning upphör i 

mitten av oktober. 

 
 

 
§6 Lägesrapport FK (GS) 

(GS) Fråga från FK. Hur ställer sig SR till, U23EM i Duisburg 5-6 september, när det med 

största sannolikhet inte är möjligt att genomföra SM helgen efter?  

Nationellt finns restriktioner som inte medger att vi arrangerar SM men UD 

har inte några restriktioner vad avser resor till aktuella arrangerande länder. 

Samtliga i en ev. trupp till tävlingar utanför landets gränser skall nogsamt 

briefas angående de utfärdade restriktioner som finns och följa dessa om 

Sverige skall deltaga.  

Viktigt är att nogsamt följa utvecklingen avseende spridning av pandemin 

och göra en bedömning före eventuell anmälan huruvida vi är beredda att ta 

risk för smitta. LL gör denna bedömning i samverkan med SR styrelse. SR är 

ansvarig för deltagarnas säkerhet i likhet med klubbarnas ansvar för tävlings- 

och lägerverksamhet som arrangeras i klubbens regi. 

 

 



  

§7  Lägesrapport RIG 
 Terminsstart närmar sig, Malin Källström jobbar med överlämning 

tillsammans med Carin. 

 

§8 Ekonomisk rapport (GS & AJ) 

Uteblivna aktiviteter under året leder till att vi ser ett plus avseende 2020. 

 

(AJ) föredrar AU:s förslag till den långsiktiga prognosen. Vi konstaterar att 
verksamheten vilar på tre ben. Administration, klubb- och RDF utveckling 

samt landslagsverksamhet. En fördjupad analys avseende tidsåtgång har 

gjorts. 
Stor del av vårt bidrag från RF är riktade medel till viss verksamhet.  

Underlaget tas med till AU kommande möte med FK den 8/7 i Jönköping. 
  

 

 

§9 Information och beslutspunkter (GS)   
Inget att rapportera. 

  
 

§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA) 

-Inbjudan har kommit till General Assembly of Eureopean Rowing 

Confederation I Poznan Polen. Detta äger rum i samband med EM. SR 

avvaktar med svar mht utveckling av Corona. 
 

-En utredning om RIG och NIU har startat på initiativ av 

utbildningsministern. I botten för utredningen ligger bland annat 

frågeställningen om hur finansiering av idrottsmateriel skall ske samt 
nivån vid de olika utbildningsplatserna. GS och (MK) utformar SR svar. 

 

 

§11 Övriga frågor (MA)   

a) (MA) Stockholms roddförening tillfrågas om att vara värd för 

förbundsmötet 2021 m.h.t. att den tidigare planeringen 2020, då SRF 

firade 100 år, inte var genomförbar på grund av Pandemin. 

b) (AJ) Utredningen om distrikten fullföljs av Karl-Johan Lindholm (KJL). 

Tryggve Risfelt / Mölndal har avsagt sig uppdraget. Enkäten är utskickad 

till klubbarna och hitintills har 50% av klubbarna svarat.  

c) Utkastet till augusti månade nyhetsbrev gick av misstag till samtliga på 

sändlista. Det korrekta nyhetsbrevet skickas ut den 6/8. 

 



  

§12 Tid och plats för nästa möte (MA) 

SM 5 genomförs som fysiskt möte i Jönköping 12 september 09.00. Program 

kommer senare. 

 

§13 Mötets avslutning (MA) 

Ordförande avslutade mötet kl. 20.30 och tackade för deltagande. 

 

                          Mats Almlöw           Veronica Källström         Anders Joelsson 
                           Ordförande             Protokollskrivare          Justeras 

 
 
 

 


