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Styrelsemöte 3 2021-06-15  
 
Plats: Teams 19:00 – 21:50 
 
Närvarande 
 
Mats Almlöw (MA) ordförande 
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande 
Frida Svensson (FS) ledamot 
Kenneth Alfelt (KA) ledamot 
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot, från punkt 3 
Charlotte van der Vlist (CV) ledamot 
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare 
 
Ej närvarande 
Veronica Källström (VK) sekreterare 
 
 

§1 Mötets öppnande (MA) 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
 
§2 Godkännande av dagordningen (MA) 
Dagordningen godkänns.  
 
§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA) 
a) Förgående protokoll gås igenom och läggs därefter till handlingarna. 
b) Bevakningslistan föredras av (GS). 
Hjärtstartare. Beslut att GS beställer enligt erhållen offert. 
c) Undertecknande av landslagsavtalet, någon kvar som inte skrivit på. GS påminner. 
d) RDF Mejl gått ut om skapande av arbetsgrupp. (KJL) 
e) KRK har ställt frågan hur styrelsen ser på NIU i Kungälv (MA). SR styrelse är mkt 
positiv till att KRK driver NIU. Pågående skolutredning avseende LIU. NIU och RIG har 
förbundet ingen insyn i eller påverkansmöjlighet på.  
 
§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 
KJL väljs att justera protokollet. 
 
§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 
a) Time Team kommer att testas på helgens regatta i Stockholm Row(east). 
b) Ansökan stöd för Skolsamverkan från RF. 135.000: - beviljat. Medlen skall användas 
till att ta fram en film som speglar roddsportens alla discipliner med målgruppen skolor 
i första hand men även allmänheten. Projektledare (VK) 
c) Nivå 1 och utbildning i grundläggande roddteknik genomförd. 
d) Deltagande på internationella mästerskap. 
Pandemin är inte över och hur skall SR förhålla sig?  
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Extra styrelsemöte om c:a 14 dagar för att diskutera detta. 
Samverkan med LL innan mötet. GS kontaktar LL. 
Aktuella regattor: 
6-11 juli U23 VM, Tjeckien (betalat 65.000: - för 4 personer, återbetalas ej) 
6-8 augusti Coupe de la Jeunesse, Österrike 
13-15 augusti JVM, Bulgarien (betalat 50% 29.000: - i förskott, för 6 personer, 
återbetalas ej) 
4-5 september U23 EM, Polen 
25-26 september Baltic Cup, Trakai, ännu inget definitivt avseende genomförande 
25-26 september VM Beach Sprint, Portugal 
1-2 oktober VM Coastal, Portugal 
9-10 oktober JEM Tyskland 
17-24 oktober VM Shanghai Kina 
 
§6 Lägesrapport FK  
 
§7 Lägesrapport från RIG 
 
§8 Ekonomisk rapport (GS) 
Viktigt att deltagaravgifter faktureras ut. GS följer upp detta. 
 
§9 Information och beslutspunkter (GS) 
a) Förslag på reviderad loppordning för Sprint-SM. Beslut togs enligt förslag. 
b) (KA) Statusuppdatering av ERICH2022 / Catch the feeling AB / och sponsorgruppen.  
c) (MA) Rapporterade från Kyrkbåtsmöte 7/6 och RIM. Tävlingar framflyttade, 
genomförs preliminärt 28-29/8. 
d) (MA) Rapport från möte 14/6 Möte med politiken 14/6 avseende en nationell 

satsning på ”Jönköping en idrottsdestination” för cykel, rodd, kanot, triathlon, curling och 

e-sport.  

Ett 20-tal deltagare på mötet. Tre av fem kommunalråd (även KSO) Destination 

Jönköping, näringslivschefen och presidiet på Kultur och fritidsnämnden.  

MA och GS deltog från rodd. GS Curling, Sofia Paldanius Kanot+FK Kanot, GS triathlon 

var föredragande.  

Mötet var ett resultat från uppdraget från politiken till fritid/Jönköping att med hjälp av 

ett antal intressanta SF undersöka förutsättningen för en idrottsdestinationssatsning. 

Stort intresse och nyfikenhet från åhörarna och skicklig föredragare. 

Kommunen återkommer efter överläggningar. 

 
§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS) 
a) Skrivelse från RF. RIGet som försvann. Vattenskidor och Wakeboard i Fagersta. RF 
kommer även att följa upp frågan hos andra SF. 
 
§11 Tid och plats för nästa möte (MA) 
I samband med SM på Ryrsjön 28-29 augusti 
 
§12 Mötets avslutning (MA) 
Ordförande avslutade mötet kl. 21.50 och tackade för deltagande. 
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Mats Almlöw  Joachim Briscewski  Karl-Johan Lindholm 
Ordförande   Sekreterare   Justeras 
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Styrelsemöte 3 2021-06-15  
 
Plats: Teams 19:00 – 21:50 
 
Närvarande 
 
Mats Almlöw (MA) ordförande 
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande 
Frida Svensson (FS) ledamot 
Kenneth Alfelt (KA) ledamot 
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot, från punkt 3 
Charlotte van der Vlist (CV) ledamot 
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare 
 
Ej närvarande 
Veronica Källström (VK) sekreterare 
 
 


§1 Mötets öppnande (MA) 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
 
§2 Godkännande av dagordningen (MA) 
Dagordningen godkänns.  
 
§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA) 
a) Förgående protokoll gås igenom och läggs därefter till handlingarna. 
b) Bevakningslistan föredras av (GS). 
Hjärtstartare. Beslut att GS beställer enligt erhållen offert. 
c) Undertecknande av landslagsavtalet, någon kvar som inte skrivit på. GS påminner. 
d) RDF Mejl gått ut om skapande av arbetsgrupp. (KJL) 
e) KRK har ställt frågan hur styrelsen ser på NIU i Kungälv (MA). SR styrelse är mkt 
positiv till att KRK driver NIU. Pågående skolutredning avseende LIU. NIU och RIG har 
förbundet ingen insyn i eller påverkansmöjlighet på.  
 
§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 
KJL väljs att justera protokollet. 
 
§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS) 
a) Time Team kommer att testas på helgens regatta i Stockholm Row(east). 
b) Ansökan stöd för Skolsamverkan från RF. 135.000: - beviljat. Medlen skall användas 
till att ta fram en film som speglar roddsportens alla discipliner med målgruppen skolor 
i första hand men även allmänheten. Projektledare (VK) 
c) Nivå 1 och utbildning i grundläggande roddteknik genomförd. 
d) Deltagande på internationella mästerskap. 
Pandemin är inte över och hur skall SR förhålla sig?  







 
Extra styrelsemöte om c:a 14 dagar för att diskutera detta. 
Samverkan med LL innan mötet. GS kontaktar LL. 
Aktuella regattor: 
6-11 juli U23 VM, Tjeckien (betalat 65.000: - för 4 personer, återbetalas ej) 
6-8 augusti Coupe de la Jeunesse, Österrike 
13-15 augusti JVM, Bulgarien (betalat 50% 29.000: - i förskott, för 6 personer, 
återbetalas ej) 
4-5 september U23 EM, Polen 
25-26 september Baltic Cup, Trakai, ännu inget definitivt avseende genomförande 
25-26 september VM Beach Sprint, Portugal 
1-2 oktober VM Coastal, Portugal 
9-10 oktober JEM Tyskland 
17-24 oktober VM Shanghai Kina 
 
§6 Lägesrapport FK  
 
§7 Lägesrapport från RIG 
 
§8 Ekonomisk rapport (GS) 
Viktigt att deltagaravgifter faktureras ut. GS följer upp detta. 
 
§9 Information och beslutspunkter (GS) 
a) Förslag på reviderad loppordning för Sprint-SM. Beslut togs enligt förslag. 
b) (KA) Statusuppdatering av ERICH2022 / Catch the feeling AB / och sponsorgruppen.  
c) (MA) Rapporterade från Kyrkbåtsmöte 7/6 och RIM. Tävlingar framflyttade, 
genomförs preliminärt 28-29/8. 
d) (MA) Rapport från möte 14/6 Möte med politiken 14/6 avseende en nationell 


satsning på ”Jönköping en idrottsdestination” för cykel, rodd, kanot, triathlon, curling och 


e-sport.  


Ett 20-tal deltagare på mötet. Tre av fem kommunalråd (även KSO) Destination 


Jönköping, näringslivschefen och presidiet på Kultur och fritidsnämnden.  


MA och GS deltog från rodd. GS Curling, Sofia Paldanius Kanot+FK Kanot, GS triathlon 


var föredragande.  


Mötet var ett resultat från uppdraget från politiken till fritid/Jönköping att med hjälp av 


ett antal intressanta SF undersöka förutsättningen för en idrottsdestinationssatsning. 


Stort intresse och nyfikenhet från åhörarna och skicklig föredragare. 


Kommunen återkommer efter överläggningar. 


 
§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS) 
a) Skrivelse från RF. RIGet som försvann. Vattenskidor och Wakeboard i Fagersta. RF 
kommer även att följa upp frågan hos andra SF. 
 
§11 Tid och plats för nästa möte (MA) 
I samband med SM på Ryrsjön 28-29 augusti 
 
§12 Mötets avslutning (MA) 
Ordförande avslutade mötet kl. 21.50 och tackade för deltagande. 







 
 
Mats Almlöw  Joachim Briscewski  Karl-Johan Lindholm 
Ordförande   Sekreterare   Justeras 
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