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Styrelsemöte 4 2021-09-21 
 

Plats: Teams 

Närvarande 

Mats Almlöw (MA) ordförande 

Anders Joelsson (AJ) vice ordförande 

Veronica Källström (VK) sekreterare  

Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare   

Kenneth Alfelt (KA) ledamot 

Charlotte van der Vlist (CV) ledamot (till punkt 9) 

Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot (till punkt 7) 

Frida Svensson (FS) ledamot 

Malin Källström (MK) endast punkt 6 och 7 

Maria Fredriksson (MF) endast punkt 6 

                     

§1 Mötets öppnande (MA) 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§2 Godkännande av dagordningen (MA) 

Dagordningen godkänns, med tillägg att vi bjuder in Maria Fredriksson och Malin 

Källström angående reglementet inför SM och ERICH (FS) punkt 6 , Projektansökan, 

SM-tecken Damer (CV) punkt 5 

§3 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista (MA) 

a) Godkändes och läggs till handlingarna 

b) Bevakningslistan. RDF-utredningen(KJL) genomfört ett möte och beslut togs 

att skissa på alternativ till distrikten. Nytt möte i arbetsgruppen inbokat innan 

en planerad ordförandekonferens. Övriga arbeten pågår, berörs i efterföljande 

punkter.  

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 

Charlotte väljs att justera protokollet. 

§5 Lägesrapport av verksamheten (GS) 
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a) Återstartsstödet godkänt av RF, fördelat på föreningar som söker, samt 
förbund. 

b) Malins anställning är avslutad. 
c) Förbundsutvecklingsplan inskickad 
d) Projektansökanspresentation finns i teams och kan underlätta för föreningar 

att söka medel, tillägga en manual för att skriva ansökningar innan den delas i 
våra kanaler. Inlämnade ansökningar från SR, Stärkt demokrati, Trygga och 
inkluderande utvecklingsmiljöer svar väntas 20 oktober (CV) 

e) Uppdaterad antidoping-plan finns på hemsidan, fortfarande få föreningar som 
är vaccinerade eller gått Ren Vinnare. Viktigt även för ledare och 
representanter vid regattor att ha genomgått erforderliga kurser/utbildningar. 
Registerutdrag ur belastningsregistret krävs vid barn- och ungdomsidrott, vi 
behöver följa upp att detta efterlevs. Styrelsen utarbetar en struktur för arbete 
gällande dessa frågor, exempelvis via ett etiskt råd. GS skickar ut en 
påminnelse om krav på registerutdrag för ledare. 

f) SM-tecken damer, roddare har reagerat över att det saknats medaljer i 
klasser, möjliga orsaker kan vara många efteranmälningar eller miss av 
arrangörer.   

g) Regatta Domarrapport Sprint-SM, Domarrapport JSM/SM,  
h) Information från RF: Skiljeförfarande – Svenska Fotbollförbundet  
i) RF-SISU distriktens utbildningar första halvåret 2021 
j) Svar till WR angående reducering av platser till OS  

 
§6 ERICH (MK, MF)  

Reglementesfrågor gällande SM inomhus under EM. Domarrådets förslag genom 
(MF) är styrelsebeslut gällande SM 2022.  
Förbundsstyrelsen fattar följande beslut  
Inomhussäsongen 2021/22 kommer det svenska mästerskapet (SM) på roddmaskin att 
avgöras vid ett tillfälle, i samband med att European Rowing  Indoor Championship (EM) 
avgörs.  
SM avgörs i enlighet med Svenska Roddförbundets tävlingsreglemente men om det 
krävs vissa mindre avsteg från reglementet för att kunna genomföra EM och SM vid 
samma tillfälle kommer detta att medges. 
 

 
§7 Lägesrapport RIG (MK) 

Skolan har precis börjat, 3 nya elever, totalt 8. Flyter på fint, gruppen utvecklas och 
fungerar mycket bra. Ny 3års period söks i januari 2022, hur fyller vi alla platser? 
Årsplanering, öppet hus och rekryteringskampanj inplanerad. Jobbar brett med 
utbildning. 

 
 
§8 Ekonomisk rapport (AJ)  

Ändamålsbestämda medel visar plus, vi behöver bevaka att verksamhetsstödet 
används och bokförs rätt. Alla poster ännu ej redovisade.  
 
§9  Informations- och beslutspunkter (GS) 
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a) Hemsidor i IdrottOnline avvecklas till årsskiftet 2022/2023. Förslag att 
styrelsen utser en arbetsgrupp via GS. LOK och rapporteringar etc. kommer 
att ligga kvar i Idrottonline.  

b) (MA) Sammanfattning av NIU-möte 2021-09-10 MA och GS träffade 
representanter för NIU, fokus skulle varit NIU idag och i framtid men fick annat 
innehåll. Svårt att etablera kontakt med tidigare ansvarige huvudman. Ny 
ansökan januari 2022.  

c) (MA) NOR Kongressen 9 okt, paraklasser, kandidatur KA, 
reglementesskillnader, reklamplatser. Lämna in en motion, att alla europeiska 
länder har samma åldersklassificering. Ska vi nominera en svensk till plats i 
organisationskommittén för Baltic? 

d) ERICH22/Bolagsbildning, konto finns och bolagsbildningen går enligt plan.  
 

§10 Inkomna skrivelser (GS)  

a) Skrivelse från ÖRDF angående Årslavarna, svar från (MA) 

b) ÖRDF skrivelse angående landslagsverksamheten, förändringar har skett fort. 

Utgångspunkten är att verksamhet ska ligga mer på klubbarna. FK kontaktas 

av GS baserat på inkomna skrivelse från ÖRD och brev från RIG-tränare, och 

kallas som sportchef till ett extra styrelsemöte. Synpunkter från 

juniorlandslagsledningen inhämtas före för ett bredare underlag till 

beslutsfattning. 

c) Baltic Cup på Hjälmsjön. Ev. ansökan måste godkännas på förbundsmötet. 

Styrelsen frågar regattaarrangörer/föreningar angående intresse för 

internationella evenemang.  

d) World Rowing Kongress, European congress anmälan deltagande senast 6/11 

e) Brev från JC Rolland som står till förfogande som ordförande en period till.  

 

 

§11 Tid och plats för nästa möte (MA) 

Tisdag 5 oktober kl 19.00 Teams 

 

§7 Mötets avslutning (MA) 

Ordförande avslutade mötet kl 22 och tackade för deltagande. 
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                          Mats Almlöw           Veronica Källström        Charlotte van der 

Vlist   

                           Ordförande             Sekreterare                 Justeras 
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Styrelsemöte 4 2021-09-21 
 


Plats: Teams 


Närvarande 


Mats Almlöw (MA) ordförande 


Anders Joelsson (AJ) vice ordförande 


Veronica Källström (VK) sekreterare  


Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare   


Kenneth Alfelt (KA) ledamot 


Charlotte van der Vlist (CV) ledamot (till punkt 9) 


Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot (till punkt 7) 


Frida Svensson (FS) ledamot 


Malin Källström (MK) endast punkt 6 och 7 


Maria Fredriksson (MF) endast punkt 6 


                     


§1 Mötets öppnande (MA) 


Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§2 Godkännande av dagordningen (MA) 


Dagordningen godkänns, med tillägg att vi bjuder in Maria Fredriksson och Malin 


Källström angående reglementet inför SM och ERICH (FS) punkt 6 , Projektansökan, 


SM-tecken Damer (CV) punkt 5 


§3 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista (MA) 


a) Godkändes och läggs till handlingarna 


b) Bevakningslistan. RDF-utredningen(KJL) genomfört ett möte och beslut togs 


att skissa på alternativ till distrikten. Nytt möte i arbetsgruppen inbokat innan 


en planerad ordförandekonferens. Övriga arbeten pågår, berörs i efterföljande 


punkter.  


§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 


Charlotte väljs att justera protokollet. 


§5 Lägesrapport av verksamheten (GS) 







  


a) Återstartsstödet godkänt av RF, fördelat på föreningar som söker, samt 
förbund. 


b) Malins anställning är avslutad. 
c) Förbundsutvecklingsplan inskickad 
d) Projektansökanspresentation finns i teams och kan underlätta för föreningar 


att söka medel, tillägga en manual för att skriva ansökningar innan den delas i 
våra kanaler. Inlämnade ansökningar från SR, Stärkt demokrati, Trygga och 
inkluderande utvecklingsmiljöer svar väntas 20 oktober (CV) 


e) Uppdaterad antidoping-plan finns på hemsidan, fortfarande få föreningar som 
är vaccinerade eller gått Ren Vinnare. Viktigt även för ledare och 
representanter vid regattor att ha genomgått erforderliga kurser/utbildningar. 
Registerutdrag ur belastningsregistret krävs vid barn- och ungdomsidrott, vi 
behöver följa upp att detta efterlevs. Styrelsen utarbetar en struktur för arbete 
gällande dessa frågor, exempelvis via ett etiskt råd. GS skickar ut en 
påminnelse om krav på registerutdrag för ledare. 


f) SM-tecken damer, roddare har reagerat över att det saknats medaljer i 
klasser, möjliga orsaker kan vara många efteranmälningar eller miss av 
arrangörer.   


g) Regatta Domarrapport Sprint-SM, Domarrapport JSM/SM,  
h) Information från RF: Skiljeförfarande – Svenska Fotbollförbundet  
i) RF-SISU distriktens utbildningar första halvåret 2021 
j) Svar till WR angående reducering av platser till OS  


 
§6 ERICH (MK, MF)  


Reglementesfrågor gällande SM inomhus under EM. Domarrådets förslag genom 
(MF) är styrelsebeslut gällande SM 2022.  
Förbundsstyrelsen fattar följande beslut  
Inomhussäsongen 2021/22 kommer det svenska mästerskapet (SM) på roddmaskin att 
avgöras vid ett tillfälle, i samband med att European Rowing  Indoor Championship (EM) 
avgörs.  
SM avgörs i enlighet med Svenska Roddförbundets tävlingsreglemente men om det 
krävs vissa mindre avsteg från reglementet för att kunna genomföra EM och SM vid 
samma tillfälle kommer detta att medges. 
 


 
§7 Lägesrapport RIG (MK) 


Skolan har precis börjat, 3 nya elever, totalt 8. Flyter på fint, gruppen utvecklas och 
fungerar mycket bra. Ny 3års period söks i januari 2022, hur fyller vi alla platser? 
Årsplanering, öppet hus och rekryteringskampanj inplanerad. Jobbar brett med 
utbildning. 


 
 
§8 Ekonomisk rapport (AJ)  


Ändamålsbestämda medel visar plus, vi behöver bevaka att verksamhetsstödet 
används och bokförs rätt. Alla poster ännu ej redovisade.  
 
§9  Informations- och beslutspunkter (GS) 







  


a) Hemsidor i IdrottOnline avvecklas till årsskiftet 2022/2023. Förslag att 
styrelsen utser en arbetsgrupp via GS. LOK och rapporteringar etc. kommer 
att ligga kvar i Idrottonline.  


b) (MA) Sammanfattning av NIU-möte 2021-09-10 MA och GS träffade 
representanter för NIU, fokus skulle varit NIU idag och i framtid men fick annat 
innehåll. Svårt att etablera kontakt med tidigare ansvarige huvudman. Ny 
ansökan januari 2022.  


c) (MA) NOR Kongressen 9 okt, paraklasser, kandidatur KA, 
reglementesskillnader, reklamplatser. Lämna in en motion, att alla europeiska 
länder har samma åldersklassificering. Ska vi nominera en svensk till plats i 
organisationskommittén för Baltic? 


d) ERICH22/Bolagsbildning, konto finns och bolagsbildningen går enligt plan.  
 


§10 Inkomna skrivelser (GS)  


a) Skrivelse från ÖRDF angående Årslavarna, svar från (MA) 


b) ÖRDF skrivelse angående landslagsverksamheten, förändringar har skett fort. 


Utgångspunkten är att verksamhet ska ligga mer på klubbarna. FK kontaktas 


av GS baserat på inkomna skrivelse från ÖRD och brev från RIG-tränare, och 


kallas som sportchef till ett extra styrelsemöte. Synpunkter från 


juniorlandslagsledningen inhämtas före för ett bredare underlag till 


beslutsfattning. 


c) Baltic Cup på Hjälmsjön. Ev. ansökan måste godkännas på förbundsmötet. 


Styrelsen frågar regattaarrangörer/föreningar angående intresse för 


internationella evenemang.  


d) World Rowing Kongress, European congress anmälan deltagande senast 6/11 


e) Brev från JC Rolland som står till förfogande som ordförande en period till.  


 


 


§11 Tid och plats för nästa möte (MA) 


Tisdag 5 oktober kl 19.00 Teams 


 


§7 Mötets avslutning (MA) 


Ordförande avslutade mötet kl 22 och tackade för deltagande. 


 


 


 







  


                          Mats Almlöw           Veronica Källström        Charlotte van der 


Vlist   


                           Ordförande             Sekreterare                 Justeras 
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