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2021-04-15

Styrelsemöte 1 2021-04-13

Plats: Teams kl 19.00-21.00

Närvarande

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Kenneth Alfelt (KA) ledamot
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Charlotte van der Vlist (CV) ledamot

Frånvarande:

§1 Mötets öppnande (MA)
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen (MA)

Dagordningen godkänns med tre tilläggspunkter under §11 Övriga frågor.

§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)

a) Förgående protokoll gås igenom och läggs däre�er till handlingarna.
Konstituerande mötets protokoll gås igenom. MA poängterar att GS har det
operativa ansvaret och stöds i olika ärenden av styrelsen. Protokollet läggs
till handlingarna.

b) Bevakningslistan föredras av (GS). Listan kompletteras med ytterligare
ärenden. Listan kompletteras med slutdatum genom (GS) försorg.

c) Undertecknande av landslagsavtalet med aktiva måsta prioriteras för att
kunna gå vidare i sponsorarbetet. Brev med information om avtalet skickas
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till ordförande i berörda klubbar av (GS). (GS) kallar berörda klubbar och
aktiva kallas till informationsmöte snarast avseende avtalet.

d) Ansökan till frilu�sfrämjandet. Vi har en ansökansmöjlighet kvar, så frågan
är om det ska ske detta år eller om vi bör avvakta. Det har bedrivits mer
frilu�slivsaktiviteter i roddklubbarna detta coronaår. Nyttjande av
allemansrätten är ett viktigt kriterium. Vi behöver kunna visa en historik att
frilu�sliv är en stor del av vår verksamhet. Vi e�erfrågar
verksamhetsberättelser från klubbar med temat frilu�slivsrodd. KJL och TW
skickar önskemål om underlag från klubbarna för att vi ska kunna bedöma
om vi fyller kriterierna för ett godkänt medlemskap. Frilu�sfrämjandet delar
bara ut bidrag till verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället
och inte endast lokalt.  Sista datum för ansökan 1 sept

e) Hemsidans uppdatering; CV tar bollen för att utreda möjliga lösningar
tillsammans med GS och TW

f) Övriga arbeten fortgår

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)
a) Verksamhetsberättelse, bokslut och årsmötesprotokoll inskickat till RF
b) Time team utbildning ska genomföras 14/4 för regatta-arrangörer
c) TW och MA har deltagit på VRDF årsmöte

§6 Lägesrapport FK (GS)
(FS) rapporterar från EM och europakvalet till OS. Bevakning i sociala medier har
varit gedigen och resulterat i ökat antal visningar.

§7  Lägesrapport från RIG

Elevenkät genomförd. Sammanfattningsvis är eleverna mycket nöjda med RIG.
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§8 Ekonomisk rapport (GS)
Inget avvikande att rapportera. Mars siffror ännu ej redovisade.

§9 Information och beslutspunkter (GS)

a) ERICH 2022 MA föredragning om underlagsfrågor inför uppstart av arbetet. Skapa
organisationskommitéen. Identifiera vad vi behöver hjälp med. KA sammankallar
möte för arbetsgruppen.

b) VRDF årsmöte MA rapporterar från mötet
c) Safeguarding. Skapa en visselblåsar-mailadress och ett etiskt råd som jobbar med

detta arbete. MA kontaktar av styrelsen föreslagen person till rådet.
d) Deltagande svenska-utländska regattor. Arbeta för hållbar plan för svenska regattor

i förhållande till utländska regattor, för att säkerställa tillräckligt deltagarantal.GS
kallar arbetsgrupp från klubbar och regattaarrangörer för att diskutera principer
och policy.

e) Rapport från sponsorgruppen visar på ett mycket bra arbete. Avtalet med aktiva en
förutsättning för att gå vidare.

f) Vattensportanläggningar; projektet har blivit godkänt och arbete är påbörjat (GS).
Seglarförbundet har tagit initiativet och GS deltar i arbetsgruppen som SR
representant.

§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS)

Inga inkomna skrivelser finns.

§11 Övriga frågor

a) ERICH 2022 MA föredragning om underlagsfrågor inför uppstart av arbetet. Skapa
organisationskommitéen. Identifiera vad vi behöver hjälp med. KA sammankallar
möte för arbetsgruppen.

b) VRDF årsmöte MA rapporterar från mötet
c) Safeguarding. Skapa en visselblåsar-mailadress och ett etiskt råd som jobbar med

detta arbete. MA kontaktar av styrelsen föreslagen person till rådet.
d) Deltagande svenska-utländska regattor. Arbeta för hållbar plan för svenska regattor

i förhållande till utländska regattor, för att säkerställa tillräckligt deltagarantal.GS
kallar arbetsgrupp från klubbar och regattaarrangörer för att diskutera principer
och policy.
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e) Rapport från sponsorgruppen visar på ett mycket bra arbete. Avtalet med aktiva en
förutsättning för att gå vidare.

§12 Tid och plats för nästa möte (MA)

Tisdag 11 maj kl 19.00 Teams

§13 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet kl 21.10 och tackade för deltagande.

Mats Almlöw Veronica Källström         Kenneth Alfelt
Ordförande Sekreterare Justeras
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2021-04-15


Styrelsemöte 1 2021-04-13


Plats: Teams kl 19.00-21.00


Närvarande


Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Kenneth Alfelt (KA) ledamot
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Charlotte van der Vlist (CV) ledamot


Frånvarande:


§1 Mötets öppnande (MA)
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§2 Godkännande av dagordningen (MA)


Dagordningen godkänns med tre tilläggspunkter under §11 Övriga frågor.


§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)


a) Förgående protokoll gås igenom och läggs däre�er till handlingarna.
Konstituerande mötets protokoll gås igenom. MA poängterar att GS har det
operativa ansvaret och stöds i olika ärenden av styrelsen. Protokollet läggs
till handlingarna.


b) Bevakningslistan föredras av (GS). Listan kompletteras med ytterligare
ärenden. Listan kompletteras med slutdatum genom (GS) försorg.


c) Undertecknande av landslagsavtalet med aktiva måsta prioriteras för att
kunna gå vidare i sponsorarbetet. Brev med information om avtalet skickas







till ordförande i berörda klubbar av (GS). (GS) kallar berörda klubbar och
aktiva kallas till informationsmöte snarast avseende avtalet.


d) Ansökan till frilu�sfrämjandet. Vi har en ansökansmöjlighet kvar, så frågan
är om det ska ske detta år eller om vi bör avvakta. Det har bedrivits mer
frilu�slivsaktiviteter i roddklubbarna detta coronaår. Nyttjande av
allemansrätten är ett viktigt kriterium. Vi behöver kunna visa en historik att
frilu�sliv är en stor del av vår verksamhet. Vi e�erfrågar
verksamhetsberättelser från klubbar med temat frilu�slivsrodd. KJL och TW
skickar önskemål om underlag från klubbarna för att vi ska kunna bedöma
om vi fyller kriterierna för ett godkänt medlemskap. Frilu�sfrämjandet delar
bara ut bidrag till verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället
och inte endast lokalt.  Sista datum för ansökan 1 sept


e) Hemsidans uppdatering; CV tar bollen för att utreda möjliga lösningar
tillsammans med GS och TW


f) Övriga arbeten fortgår


§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)


Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet.


§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)
a) Verksamhetsberättelse, bokslut och årsmötesprotokoll inskickat till RF
b) Time team utbildning ska genomföras 14/4 för regatta-arrangörer
c) TW och MA har deltagit på VRDF årsmöte


§6 Lägesrapport FK (GS)
(FS) rapporterar från EM och europakvalet till OS. Bevakning i sociala medier har
varit gedigen och resulterat i ökat antal visningar.


§7  Lägesrapport från RIG


Elevenkät genomförd. Sammanfattningsvis är eleverna mycket nöjda med RIG.







§8 Ekonomisk rapport (GS)
Inget avvikande att rapportera. Mars siffror ännu ej redovisade.


§9 Information och beslutspunkter (GS)


a) ERICH 2022 MA föredragning om underlagsfrågor inför uppstart av arbetet. Skapa
organisationskommitéen. Identifiera vad vi behöver hjälp med. KA sammankallar
möte för arbetsgruppen.


b) VRDF årsmöte MA rapporterar från mötet
c) Safeguarding. Skapa en visselblåsar-mailadress och ett etiskt råd som jobbar med


detta arbete. MA kontaktar av styrelsen föreslagen person till rådet.
d) Deltagande svenska-utländska regattor. Arbeta för hållbar plan för svenska regattor


i förhållande till utländska regattor, för att säkerställa tillräckligt deltagarantal.GS
kallar arbetsgrupp från klubbar och regattaarrangörer för att diskutera principer
och policy.


e) Rapport från sponsorgruppen visar på ett mycket bra arbete. Avtalet med aktiva en
förutsättning för att gå vidare.


f) Vattensportanläggningar; projektet har blivit godkänt och arbete är påbörjat (GS).
Seglarförbundet har tagit initiativet och GS deltar i arbetsgruppen som SR
representant.


§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS)


Inga inkomna skrivelser finns.


§11 Övriga frågor


a) ERICH 2022 MA föredragning om underlagsfrågor inför uppstart av arbetet. Skapa
organisationskommitéen. Identifiera vad vi behöver hjälp med. KA sammankallar
möte för arbetsgruppen.


b) VRDF årsmöte MA rapporterar från mötet
c) Safeguarding. Skapa en visselblåsar-mailadress och ett etiskt råd som jobbar med


detta arbete. MA kontaktar av styrelsen föreslagen person till rådet.
d) Deltagande svenska-utländska regattor. Arbeta för hållbar plan för svenska regattor


i förhållande till utländska regattor, för att säkerställa tillräckligt deltagarantal.GS
kallar arbetsgrupp från klubbar och regattaarrangörer för att diskutera principer
och policy.







e) Rapport från sponsorgruppen visar på ett mycket bra arbete. Avtalet med aktiva en
förutsättning för att gå vidare.


§12 Tid och plats för nästa möte (MA)


Tisdag 11 maj kl 19.00 Teams


§13 Mötets avslutning (MA)


Ordförande avslutade mötet kl 21.10 och tackade för deltagande.


Mats Almlöw Veronica Källström         Kenneth Alfelt
Ordförande Sekreterare Justeras
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