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Styrelsemöte 5 2021-11-18 
 

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  

Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot ( från §3) 

Frida Svensson (FS) ledamot (från §5) 

Eli Zlotnik (EZ) lekmannarevisor 

Per-Olof Claesson (PC), sportchef 

 

                     

§1 Mötets öppnande (MA) 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§2 Godkännande av dagordningen (MA) 

Dagordningen godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista (MA) 

a) Godkändes och läggs till handlingarna 

b) Bevakningslistan: Arbeten pågår, kort dragning av nuläget. Aktuella ärenden är: 

uppföljning av elitsatsande TW, distriktsutredningen KL, skapande av etiskt råd MA. 

MA distribuerar tanlar från från Maria Fredriksson som underlag för diskussion 

nästa SM.   

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 

Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet. 
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§5 Lägesrapport av verksamheten (GS) 

a) GS/distriktschefsträff Bosön, ämnen som diskuterades var IOL, återstart efter 
corona, Valet 2022 Idrottspolitisk offensiv Översyn, uppdrag och samverkan SF och 

RF-SISU distrikten, parasport kompetensstöd, Elitidrott 2030  

b) Olycksfallsförsäkring: Nya villkor fr.o.m. 2022-01-0 
c) Domarrapport Distansen och Kust SM/NM, kandidat var med och dömde på 

Distansen. 

d) Avtal tecknat med Scandic  

e) Utvecklingskonsulent Tobias Wallerius: +65 år-projektet: Besökt Avesta RK, 

Stockholms RF och Kungälvs RK, Öresjö SS. Utbildning: Nivå 1 genomförd i 

Falkenberg och i Vaxholm, även Nivå 2 i Vaxholm.  

f) Nya restriktioner för inomhus-evenemang, vaccinationsbevis gäller i första hand 
publik.  

g) Förbundstränare Marco Galeone anställd från och med januari.  

h) Avtal med Swedmount tecknat efter möte där Sportchef, GS och Ulf Andersson 
deltog. Repr från Swedmount var VD och marknadschef. 

 

 

§6 Lägesrapport FK/sportchef (PC) 
Processen för att anställa en förbundstränare har genomförts. Presentation av ny 

förbundstränare Marco Galeone och arbetet runt anställningen.  

Han kommer att jobba gentemot klubbtränare lokalt, för att utveckla de aktiva samt 
tränare, på hemmaplan.  

Anställning av assisterande tränare: processen skjuts fram eftersom några ekonomiska 

frågor för närvarande är osäkra.  
Stödfunktioner administrativt och logistiskt behöver fyllas av andra ideella krafter. 

Sportchef och GS genomför ett teamsmöte 11-27 där kommande landslagsorganisation 

presenteras. Vid detta möte presenterar Marco sig. Detta möte ersätter tidigare tänkt 

ordfkonferens. 
 

 

§7 Lägesrapport RIG (PC) 

RF genomför en kartläggning av alla RIG. Viktigt att vi rekryterar upp till 12 platser.  

 
§8 Ekonomisk rapport (AJ)  

RF konstaterar att vi inte får besked om medel för 2022 förrän i januari. Indikationer visar 

att medlen sjunker. Föredragning av nuläge och avvikelser. Vid fysisk träff för styrelsen 
diskutera hur vi vill se prioriteringen av medlen kommande verksamhetsår.  

 

§9  Informations- och beslutspunkter (GS) 
a) SM veckan-vinter i Skövde 2023. Om rodd beslutas att ingå, är Regatta 84 

intresserade av att genomföra inomhusrodd under SMveckan, förutsatt att SR går 


 L

KA
, M

A,
 V

K 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  

in med förlustgaranti 10 000kr. Styrelsen bejakar hemställan. En diskussion måste 
tas efter ERICH hur eventbolaget ”Catch the feeling” skall vara övergripande 

organisation för evenemang av detta slag. 

b) NOR kongress 9 okt GS och MA deltog. Sammanfattningsvis finns en stark vilja att 
samverka inom NOR. Regattaplaneringen uppdaterad.  

c) Regattamöte, Tobias Wallerius deltog, protokoll kommer.  

d) Lönerevision justeras 1,6% enligt avtal från 1/11, för kanslipersonal 
e) Återstartsstöd som gått ut till föreningarna, ca hälften av föreningarna har ansökt 

via IOL. RF betalar ut, under förutsättning att nödvändiga kriterier för föreningarna 

är uppnådda. Resterande pengar beslutas fördelas på de godkända föreningarna.  

f) World rowing congress, European rowing congress 6 nov, AJ och VK deltog. U19 och 

U23 är EM-klassat. Safeguarding webinarier komer att genomföras, information ska 

gå ut till de aktiva. 

g) ERICH22 uppdatering. (KA) Arbetet pågår, avtal med streamingföretag för sändning 
är under diskussion. Anmälningarna är öppna, systemen fungerar genom hela 

kedjan. Aktiviteter planeras runt eventet, dialog med Concept2, sponsorarbete 

fortsätter. Viktigt att alla avtal skrivs i fysisk form. Kampanjturné pågår i samarbete 
med Swedemount MK och FS, alla måste bidra med att sprida eventet.  

h) Olympisk destination Jönköping. Fritid Jönköping jobbar, på uppdrag av den 

politiska ledningen, för att bygga upp förutsättningar för 5 idrotter: kanot, 

triathlon, cykel, curling och rodd. 2 december ska MA, tillsammans med 
representanter från övriga idrotter, träffa näringslivet, SOK, RF och lokale 

beslutsfattare. Utredningen bedöms vara klar i slutet av december.  

i) Swedemount avtal signerat, samarbetar även med ERICH22  

 

§10 Inkomna skrivelser (GS)  

a) Skrivelse från ÖRDF angående namnbyte RoGIVarna.  

 

§11 Övriga frågor (MA) 

 

§12 Tid och plats för nästa möte (MA) 

14 december, 19.00 Teams 

15 januari i Stockholm. Tid och plats enligt senare. 

 

§12 Mötets avslutning (MA) 

Ordförande avslutade mötet kl 21.10 och tackade för deltagande. 
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                          Mats Almlöw           Veronica Källström        Kenneth Alfelt  

                           Ordförande             Sekreterare                 Justeras 
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Styrelsemöte 5 2021-11-18 
 


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  


Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot ( från §3) 


Frida Svensson (FS) ledamot (från §5) 


Eli Zlotnik (EZ) lekmannarevisor 


Per-Olof Claesson (PC), sportchef 


 


                     


§1 Mötets öppnande (MA) 


Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§2 Godkännande av dagordningen (MA) 


Dagordningen godkändes. 


§3 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista (MA) 


a) Godkändes och läggs till handlingarna 


b) Bevakningslistan: Arbeten pågår, kort dragning av nuläget. Aktuella ärenden är: 


uppföljning av elitsatsande TW, distriktsutredningen KL, skapande av etiskt råd MA. 


MA distribuerar tanlar från från Maria Fredriksson som underlag för diskussion 


nästa SM.   


§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA) 


Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet. 







  


 
 


§5 Lägesrapport av verksamheten (GS) 


a) GS/distriktschefsträff Bosön, ämnen som diskuterades var IOL, återstart efter 
corona, Valet 2022 Idrottspolitisk offensiv Översyn, uppdrag och samverkan SF och 


RF-SISU distrikten, parasport kompetensstöd, Elitidrott 2030  


b) Olycksfallsförsäkring: Nya villkor fr.o.m. 2022-01-0 
c) Domarrapport Distansen och Kust SM/NM, kandidat var med och dömde på 


Distansen. 


d) Avtal tecknat med Scandic  


e) Utvecklingskonsulent Tobias Wallerius: +65 år-projektet: Besökt Avesta RK, 


Stockholms RF och Kungälvs RK, Öresjö SS. Utbildning: Nivå 1 genomförd i 


Falkenberg och i Vaxholm, även Nivå 2 i Vaxholm.  


f) Nya restriktioner för inomhus-evenemang, vaccinationsbevis gäller i första hand 
publik.  


g) Förbundstränare Marco Galeone anställd från och med januari.  


h) Avtal med Swedmount tecknat efter möte där Sportchef, GS och Ulf Andersson 
deltog. Repr från Swedmount var VD och marknadschef. 


 


 


§6 Lägesrapport FK/sportchef (PC) 
Processen för att anställa en förbundstränare har genomförts. Presentation av ny 


förbundstränare Marco Galeone och arbetet runt anställningen.  


Han kommer att jobba gentemot klubbtränare lokalt, för att utveckla de aktiva samt 
tränare, på hemmaplan.  


Anställning av assisterande tränare: processen skjuts fram eftersom några ekonomiska 


frågor för närvarande är osäkra.  
Stödfunktioner administrativt och logistiskt behöver fyllas av andra ideella krafter. 


Sportchef och GS genomför ett teamsmöte 11-27 där kommande landslagsorganisation 


presenteras. Vid detta möte presenterar Marco sig. Detta möte ersätter tidigare tänkt 


ordfkonferens. 
 


 


§7 Lägesrapport RIG (PC) 


RF genomför en kartläggning av alla RIG. Viktigt att vi rekryterar upp till 12 platser.  


 
§8 Ekonomisk rapport (AJ)  


RF konstaterar att vi inte får besked om medel för 2022 förrän i januari. Indikationer visar 


att medlen sjunker. Föredragning av nuläge och avvikelser. Vid fysisk träff för styrelsen 
diskutera hur vi vill se prioriteringen av medlen kommande verksamhetsår.  


 


§9  Informations- och beslutspunkter (GS) 
a) SM veckan-vinter i Skövde 2023. Om rodd beslutas att ingå, är Regatta 84 


intresserade av att genomföra inomhusrodd under SMveckan, förutsatt att SR går 







  


in med förlustgaranti 10 000kr. Styrelsen bejakar hemställan. En diskussion måste 
tas efter ERICH hur eventbolaget ”Catch the feeling” skall vara övergripande 


organisation för evenemang av detta slag. 


b) NOR kongress 9 okt GS och MA deltog. Sammanfattningsvis finns en stark vilja att 
samverka inom NOR. Regattaplaneringen uppdaterad.  


c) Regattamöte, Tobias Wallerius deltog, protokoll kommer.  


d) Lönerevision justeras 1,6% enligt avtal från 1/11, för kanslipersonal 
e) Återstartsstöd som gått ut till föreningarna, ca hälften av föreningarna har ansökt 


via IOL. RF betalar ut, under förutsättning att nödvändiga kriterier för föreningarna 


är uppnådda. Resterande pengar beslutas fördelas på de godkända föreningarna.  


f) World rowing congress, European rowing congress 6 nov, AJ och VK deltog. U19 och 


U23 är EM-klassat. Safeguarding webinarier komer att genomföras, information ska 


gå ut till de aktiva. 


g) ERICH22 uppdatering. (KA) Arbetet pågår, avtal med streamingföretag för sändning 
är under diskussion. Anmälningarna är öppna, systemen fungerar genom hela 


kedjan. Aktiviteter planeras runt eventet, dialog med Concept2, sponsorarbete 


fortsätter. Viktigt att alla avtal skrivs i fysisk form. Kampanjturné pågår i samarbete 
med Swedemount MK och FS, alla måste bidra med att sprida eventet.  


h) Olympisk destination Jönköping. Fritid Jönköping jobbar, på uppdrag av den 


politiska ledningen, för att bygga upp förutsättningar för 5 idrotter: kanot, 


triathlon, cykel, curling och rodd. 2 december ska MA, tillsammans med 
representanter från övriga idrotter, träffa näringslivet, SOK, RF och lokale 


beslutsfattare. Utredningen bedöms vara klar i slutet av december.  


i) Swedemount avtal signerat, samarbetar även med ERICH22  


 


§10 Inkomna skrivelser (GS)  


a) Skrivelse från ÖRDF angående namnbyte RoGIVarna.  


 


§11 Övriga frågor (MA) 


 


§12 Tid och plats för nästa möte (MA) 


14 december, 19.00 Teams 


15 januari i Stockholm. Tid och plats enligt senare. 


 


§12 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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