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Styrelsemöte 8   2021-01-26 
 

Plats: teams kl. 19.00–21.00 

Närvarande:  

              Mats Almlöw (MA) ordförande 

              Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  

              Veronica Källström (VK) ledamot 

              Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare   

              Frida Svensson (FS) ledamot  

              Kenneth Alfelt (KA) ledamotgäst sekreterare 

              Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot   

               

Frånvarande: 

             Annelie Häggström (AH) sekreterare  

               

§1 Mötets öppnande (MA) 

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen (MA) 

Dagordningen godkänns med 2 tilläggspunkter under §11 Övriga punkter

  

§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA) 

Förgående protokoll gås igenom. 2 saker punkt 9.4 Joachim, Årslavarna 

årsmöte tankar.   

Bevakningslistan föredras av (GS).  

Time Team skall köras med start på inomhus SM och ett utbildningspaket är 

planerat. Lördag på Ryrsjön. 

SR utmärkelser. (JB) har sammanställt en lista denna är dock inte komplett 

och några bör se över den för att få den komplett. Aktivitet för att få den 

komplett efterlyses. Beslut att listan finns med i nyhetsbrev, epost till 

samtliga klubbars ordförande. 
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Årlig enkät. Är ett kvalitativt bra verktyg för att styra vår verksamhet.  

 

Tävlingsreglementet. Inomhus rodd. (MF) tar på sig att titta över det. 

 

Roddistrikts översikten. Status Quo just nu men tanken framöver är att 

jobba vidare med uppdraget. En tanke kan vara att i steg 2 etablera en 

arbetsgrupp med deltagare från distrikten för att jobba vidare.  

 

Utredning av medlemsavgifter till årsmötet. 

 

Kustroddsnätverk (TW) 

 

Mentorsprogram, rapport nästa möte. 

 

Information om sponsorgruppens arbete (KA)  

 

Skapa större intresse för våra regattor. (AJ) dammar av en utredning och 

skickar ut. 

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 

Veronica Källström väljs att justera protokollet. 

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 
 

22/2 är bokat med revisorerna för att gå igenom bokföringen. 
Årsmötet med idrottsalliansen, (GS) deltog. 

60 000 kr i grundbidrag Svenska Spel. 

Projektpengar beviljat. 151 000 idrott för äldre. (65+). 
Uppstart med NM för Kustrodd. Mötesanteckningar finns. Se dropbox. 

Kompensationsstöd för Q4 inskickat. 

 
 

§6 Lägesrapport FK (GS) 

  Se bilaga. 

§7  Lägesrapport RIG 

  Se epost från Malin. 

 
§8 Ekonomisk rapport (GS) 
                                Inget avvikande finns att rapportera. 
 Genomgick det prel. bokslutet med korta kommentarer. (AJ) 
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§9 Information och beslutspunkter (GS)   
Förbundsmötet. Finns en egen mapp för detta, eget ansvar att titta igenom 
den. Beslut punkt 1. 27–28 mars 2021. (JB) och (MA) sätter ihop upplägget. 

Lena Arvidsson/RF förslag på ordförande till mötet.  
3 motioner har kommit in. a/Covid 19. b/Reklam c/Deltagaravgifter se 
mappen för mer information.   

Åretsledare, 6 förslag har kommit in. Presentation årsmötet. Beslut nästa 
styrelsemöte. 

 Medlemsavgifter beslut nästa styrelsemöte. 

Verksamhetsberättelse 2020. Verksamhetsplan 2021 & budget 2021. 
 Propositionen från Östra distriktet tillstyrks av styrelsen. 

 Strategier för SR:s positionering Internationellt, inom European Rowing 

Board med flera andra organisationer, bör ses över.  
 Inomhusrodd EM 2022 eller 2024. Eventuell ansökan till 2022 eftersom det 

inte finns ansökningar just nu. Vi bokar ett nytt möte för frågan. Mötet bokas 
av (JB) när handlingar kommit från World Rowing.  

 1,5% löneökning, enligt avtal, till anställd personal från 2000-11-01.  

 

§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA) 
Vi kommer inte yttra oss över något i RF motioner inför RIM. Materialet är välarbetat 
men kommer att leda till mycket diskussion under RIM främst angående 

organisation SISU. 

 

§11 Övriga frågor (MA)  

Mediaaktivitet krävs inför SM i inomhusrodd. Vi skall på alla sätt få fart på 
sociala media via alla våra kontakter. Annelie Häggström (AH)  samverkar 

med ansvariga för inomhus SM avseende pressrelease till nationella medier. 

  

 Årsplan för våra landslagsaktiviteter saknas. Detta bör publiceras snarast. 
Beslut att (JB) tar fram via förbundskaptenerna en plan. 

 
Avtal med de aktiva skall snarast tecknas (JB).  

 

§12 Tid och plats för nästa möte (MA) 

SM 9 genomförs via Teams tisdag 16 februari 2021 kl. 19.00–21.00.  

 

§13 Mötets avslutning (MA) 

Ordförande avslutade mötet klockan 21:58 och tackade för deltagande. 
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                          Mats Almlöw            Kenneth Alfelt         Veronica Källström 
             Ordförande                Sekreterare               Justeras 
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Styrelsemöte 8   2021-01-26 
 


Plats: teams kl. 19.00–21.00 


Närvarande:  


              Mats Almlöw (MA) ordförande 


              Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  


              Veronica Källström (VK) ledamot 


              Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare   


              Frida Svensson (FS) ledamot  


              Kenneth Alfelt (KA) ledamotgäst sekreterare 


              Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot   


               


Frånvarande: 


             Annelie Häggström (AH) sekreterare  


               


§1 Mötets öppnande (MA) 


 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 


§2 Godkännande av dagordningen (MA) 


Dagordningen godkänns med 2 tilläggspunkter under §11 Övriga punkter


  


§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA) 


Förgående protokoll gås igenom. 2 saker punkt 9.4 Joachim, Årslavarna 


årsmöte tankar.   


Bevakningslistan föredras av (GS).  


Time Team skall köras med start på inomhus SM och ett utbildningspaket är 


planerat. Lördag på Ryrsjön. 


SR utmärkelser. (JB) har sammanställt en lista denna är dock inte komplett 


och några bör se över den för att få den komplett. Aktivitet för att få den 


komplett efterlyses. Beslut att listan finns med i nyhetsbrev, epost till 


samtliga klubbars ordförande. 







  


 


 


Årlig enkät. Är ett kvalitativt bra verktyg för att styra vår verksamhet.  


 


Tävlingsreglementet. Inomhus rodd. (MF) tar på sig att titta över det. 


 


Roddistrikts översikten. Status Quo just nu men tanken framöver är att 


jobba vidare med uppdraget. En tanke kan vara att i steg 2 etablera en 


arbetsgrupp med deltagare från distrikten för att jobba vidare.  


 


Utredning av medlemsavgifter till årsmötet. 


 


Kustroddsnätverk (TW) 


 


Mentorsprogram, rapport nästa möte. 


 


Information om sponsorgruppens arbete (KA)  


 


Skapa större intresse för våra regattor. (AJ) dammar av en utredning och 


skickar ut. 


§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 


Veronica Källström väljs att justera protokollet. 


§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 
 


22/2 är bokat med revisorerna för att gå igenom bokföringen. 
Årsmötet med idrottsalliansen, (GS) deltog. 


60 000 kr i grundbidrag Svenska Spel. 


Projektpengar beviljat. 151 000 idrott för äldre. (65+). 
Uppstart med NM för Kustrodd. Mötesanteckningar finns. Se dropbox. 


Kompensationsstöd för Q4 inskickat. 


 
 


§6 Lägesrapport FK (GS) 


  Se bilaga. 


§7  Lägesrapport RIG 


  Se epost från Malin. 


 
§8 Ekonomisk rapport (GS) 
                                Inget avvikande finns att rapportera. 
 Genomgick det prel. bokslutet med korta kommentarer. (AJ) 







  


 


 


§9 Information och beslutspunkter (GS)   
Förbundsmötet. Finns en egen mapp för detta, eget ansvar att titta igenom 
den. Beslut punkt 1. 27–28 mars 2021. (JB) och (MA) sätter ihop upplägget. 


Lena Arvidsson/RF förslag på ordförande till mötet.  
3 motioner har kommit in. a/Covid 19. b/Reklam c/Deltagaravgifter se 
mappen för mer information.   


Åretsledare, 6 förslag har kommit in. Presentation årsmötet. Beslut nästa 
styrelsemöte. 


 Medlemsavgifter beslut nästa styrelsemöte. 


Verksamhetsberättelse 2020. Verksamhetsplan 2021 & budget 2021. 
 Propositionen från Östra distriktet tillstyrks av styrelsen. 


 Strategier för SR:s positionering Internationellt, inom European Rowing 


Board med flera andra organisationer, bör ses över.  
 Inomhusrodd EM 2022 eller 2024. Eventuell ansökan till 2022 eftersom det 


inte finns ansökningar just nu. Vi bokar ett nytt möte för frågan. Mötet bokas 
av (JB) när handlingar kommit från World Rowing.  


 1,5% löneökning, enligt avtal, till anställd personal från 2000-11-01.  


 


§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA) 
Vi kommer inte yttra oss över något i RF motioner inför RIM. Materialet är välarbetat 
men kommer att leda till mycket diskussion under RIM främst angående 


organisation SISU. 


 


§11 Övriga frågor (MA)  


Mediaaktivitet krävs inför SM i inomhusrodd. Vi skall på alla sätt få fart på 
sociala media via alla våra kontakter. Annelie Häggström (AH)  samverkar 


med ansvariga för inomhus SM avseende pressrelease till nationella medier. 


  


 Årsplan för våra landslagsaktiviteter saknas. Detta bör publiceras snarast. 
Beslut att (JB) tar fram via förbundskaptenerna en plan. 


 
Avtal med de aktiva skall snarast tecknas (JB).  


 


§12 Tid och plats för nästa möte (MA) 


SM 9 genomförs via Teams tisdag 16 februari 2021 kl. 19.00–21.00.  


 


§13 Mötets avslutning (MA) 


Ordförande avslutade mötet klockan 21:58 och tackade för deltagande. 


 







  


 


 


 


 


                          Mats Almlöw            Kenneth Alfelt         Veronica Källström 
             Ordförande                Sekreterare               Justeras 
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