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Styrelsemöte 9 2021-02-19  
 
Närvarande: 
Mats Almlöw (MA) ordförande 
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot och mötessekreterare 
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare 
Frida Svensson (FS) ledamot 
Kenneth Alfelt (KA) ledamot 
Veronica Källström (VK) ledamot  
Annelie Häggström (AH) (deltog från §5) 
Per-Olof Claesson (POC) förbundskapten (deltog §1-§6) 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande MA hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen  
MA presenterade dagordningen som godkändes utan tilläggspunkter. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista  
a. Förgående protokoll godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna. 
b. Bevakningslistan föredras av (GS). 
 
§ 4 Kenneth Alfelt valdes att justera mötesprotokollet.  
 
§ 5 Lägesrapport av verksamheten från GS  
Utbildning ”Kallt vatten”, har genomförts med drygt 70 deltagare från femton föreningar. Tobias 
Wallerius satt som ordförande på ÖRDFs årsmöte. 
 
§6 Lägesrapport från förbundskaptenen 
POC redogjorde för träningslägret i Avis under februari månad. Pågående och planerade aktiviteter 
för SRT24 presenterades, samt OS-kval och Coronaläget diskuterades mer generellt.  
 
§7 Lägesrapport från RIG  
Ingenting större att rapportera från RIG. Det finns dock en liten oro över elevernas motivation under 
pandemin. Av den anledningen har det under februari månad genomförts ett ’peppmöte’ (arrangerat 
av FS) där eleverna fick träffa den norske elitroddaren Olaf Tufte. 
 
§8 Ekonomisk rapport  
Ekonomisk rapport, AJ kan ännu inte presentera faktiska siffror utan bara ge ett preliminärt bokslut. 
Bokföringen ger i dagsläget andra resultat än tidigare presenterats eftersom resultat från 2020 
överförs till 2021. Resultatet ser ut att landa på balans. Faktura för egenavgifter under beredning. 
 
§ 9 Informations- och beslutspunkter  
a. GS informerar om planeringsarbetet för Förbundsmötet och redogör för inkomna propositioner, 
och förslag. Alla motioner ska biläggas med ett yttrande från styrelsen och GS redogjorde för 
yttrandena. AJ informerar om sitt förslag till Förbundsmötet om ändrade medlems- och startavgifter 
(Bilaga 9a:4). Verksamhetsberättelsen har fortfarande luckor och samtliga i styrelsen anmodas att 
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bidra. GS har gett förslag till en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. MA kommer att 
kommentera förslaget. GS informerar om att valberedningen har ett förslag till en styrelsemedlem 
som ersätter AH. Styrelsen beslutar att förbundsmötet leds från Jönköping där MA, GS och TW 
samlas tillsammans med Lena Arvidsson (RF) som agerar Förbundsmötesordförande. Om Coronaläget 
medger kan övriga styrelsemedlemmar också samlas i Jönköping för ett arbetsmöte. Förbundsmötet 
planeras att använda lördag eftermiddag för att presentera och diskutera underlag. Söndag 10.00 
genomförs själva Förbundsmötet. FS föreslår att styrelsen förbereder ett ”förbundsmötespaket” som 
skickas till föreningarna. 
b. GS informerar om Städa Sverige-kampanjen och vikten av att stimulera klubbarna att delta 
eftersom detta kan ge stipendier.  
c. Styrelsen beslutar att inte inleda samarbete med atlantroddarna.  
d. Styrelsen instämmer i att införande av förarbevis för framförande av vattenskoter behövs och 
ställer sig bakom Transportstyrelsens Promemoria Förarbevis för vattenskoter.  
e. GS redogör för Mölndal RKs ansökan om RFs anläggningsstöd, styrelsen beslutade att stödja denna 
ansökan. 
f. MA redogör för arbetet ERICH 2022 och berättar om planeringen, skrivelser som gjorts samt 
korrespondens med myndigheter.  
 
§10 Svenska Förbundet för Funktionell Fitness har ansökt om medlemskap i RF 
GS informerade om att Svenska Förbundet för Funktionell Fitness har ansökt om medlemskap i RF. 
Eftersom roddergometer kan ingå i Fitnesstävlingar är det viktigt att bevaka eventuella 
mästerskapstecken. Mästerskap i roddmaskin ligger inom Svenska Roddförbundets verksamhet.  
 
§11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade anmälts.  
 
§12 Nästa möte 
Tid och plats för nästa möte bestämdes till tisdag 9 mars 19:00 via Teams.  
 
§13 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 22.05 
 
 
 
 
Mats Almlöv 
Ordförande 
 
Karl-Johan Lindholm 
Mötessekreterare 
 
Kenneth Alfelt 
Justeras 
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§1 Mötets öppnande 
Ordförande MA hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen  
MA presenterade dagordningen som godkändes utan tilläggspunkter. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista  
a. Förgående protokoll godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna. 
b. Bevakningslistan föredras av (GS). 
 
§ 4 Kenneth Alfelt valdes att justera mötesprotokollet.  
 
§ 5 Lägesrapport av verksamheten från GS  
Utbildning ”Kallt vatten”, har genomförts med drygt 70 deltagare från femton föreningar. Tobias 
Wallerius satt som ordförande på ÖRDFs årsmöte. 
 
§6 Lägesrapport från förbundskaptenen 
POC redogjorde för träningslägret i Avis under februari månad. Pågående och planerade aktiviteter 
för SRT24 presenterades, samt OS-kval och Coronaläget diskuterades mer generellt.  
 
§7 Lägesrapport från RIG  
Ingenting större att rapportera från RIG. Det finns dock en liten oro över elevernas motivation under 
pandemin. Av den anledningen har det under februari månad genomförts ett ’peppmöte’ (arrangerat 
av FS) där eleverna fick träffa den norske elitroddaren Olaf Tufte. 
 
§8 Ekonomisk rapport  
Ekonomisk rapport, AJ kan ännu inte presentera faktiska siffror utan bara ge ett preliminärt bokslut. 
Bokföringen ger i dagsläget andra resultat än tidigare presenterats eftersom resultat från 2020 
överförs till 2021. Resultatet ser ut att landa på balans. Faktura för egenavgifter under beredning. 
 
§ 9 Informations- och beslutspunkter  
a. GS informerar om planeringsarbetet för Förbundsmötet och redogör för inkomna propositioner, 
och förslag. Alla motioner ska biläggas med ett yttrande från styrelsen och GS redogjorde för 
yttrandena. AJ informerar om sitt förslag till Förbundsmötet om ändrade medlems- och startavgifter 
(Bilaga 9a:4). Verksamhetsberättelsen har fortfarande luckor och samtliga i styrelsen anmodas att 
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kommentera förslaget. GS informerar om att valberedningen har ett förslag till en styrelsemedlem 
som ersätter AH. Styrelsen beslutar att förbundsmötet leds från Jönköping där MA, GS och TW 
samlas tillsammans med Lena Arvidsson (RF) som agerar Förbundsmötesordförande. Om Coronaläget 
medger kan övriga styrelsemedlemmar också samlas i Jönköping för ett arbetsmöte. Förbundsmötet 
planeras att använda lördag eftermiddag för att presentera och diskutera underlag. Söndag 10.00 
genomförs själva Förbundsmötet. FS föreslår att styrelsen förbereder ett ”förbundsmötespaket” som 
skickas till föreningarna. 
b. GS informerar om Städa Sverige-kampanjen och vikten av att stimulera klubbarna att delta 
eftersom detta kan ge stipendier.  
c. Styrelsen beslutar att inte inleda samarbete med atlantroddarna.  
d. Styrelsen instämmer i att införande av förarbevis för framförande av vattenskoter behövs och 
ställer sig bakom Transportstyrelsens Promemoria Förarbevis för vattenskoter.  
e. GS redogör för Mölndal RKs ansökan om RFs anläggningsstöd, styrelsen beslutade att stödja denna 
ansökan. 
f. MA redogör för arbetet ERICH 2022 och berättar om planeringen, skrivelser som gjorts samt 
korrespondens med myndigheter.  
 
§10 Svenska Förbundet för Funktionell Fitness har ansökt om medlemskap i RF 
GS informerade om att Svenska Förbundet för Funktionell Fitness har ansökt om medlemskap i RF. 
Eftersom roddergometer kan ingå i Fitnesstävlingar är det viktigt att bevaka eventuella 
mästerskapstecken. Mästerskap i roddmaskin ligger inom Svenska Roddförbundets verksamhet.  
 
§11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade anmälts.  
 
§12 Nästa möte 
Tid och plats för nästa möte bestämdes till tisdag 9 mars 19:00 via Teams.  
 
§13 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 22.05 
 
 
 
 
Mats Almlöv 
Ordförande 
 
Karl-Johan Lindholm 
Mötessekreterare 
 
Kenneth Alfelt 
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