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Styrelsemöte 3 2022-06-16

Plats: Teams

Närvarande

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
PerOlof Claesson (PC) ledamot
Karl-Johan Lindholm (KL) ledamot (från § 4)
Malin Källström (MK)

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

§2 Godkännande av dagordningen (AJ)

Dagordningen innefattar frågan om ett eventuellt extra förbundsmöte om ansökan ERICH 2025

§3 Val av ledamot att justera protokollet (AJ)

PC väljs att justera protokollet.

§4 Beslut och diskussionspunkter (AJ)
Diskussion runt befintligt och uppdaterat underlag gällande en eventuell ansökan ERICH 2025, svaret från
Destination Jönköping om hur de ser på ett sådant evenemang, bidragets utformning. Viktigt att det finns en
stark lokal förankring och ett engagemang från förbundet och roddsverige, för att det ska vara genomförbart.
Vad ser vi som andra alternativ till arrangemang och aktiviteter för att rekrytera och behålla aktiva? Hur ser vi
på organisationen runt evenemanget, möjligheten till kampanj inför ERICH som kan vara framgångsrikt för
att växa som idrott.
Uppdaterad budget för bidet presenteras. Det är en preliminär budget som behöver uppdateras tillsammans
med destinationen.
Diskussioner om upplägg för ett eventuellt extra förbundsmöte, viktigt med förankring och tydlighet.
MK och FS lämnar mötet.
E�er en sammanvägd bedömning av samtliga parametrar fattar styrelsen beslut att inte ha ett extra
förbundsmöte, ej heller ansöka om ERICH 2025. Vi vill nå våra mål genom andra vägar, att kra�samla på
inomhusrodd nationellt. Styrelsen ska inte själva arrangera regattor, vårt uppdrag är att möjliggöra för distrikt
och föreningar att arrangera lyckosamma evenemang. Prioriterat är att kalla till regattamöte för
inomhussäsongen. Överordnat är att vi ska vara ett enat roddsverige som jobbar för att vi ska bli fler, och att
utveckla inomhusrodden.
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§5 Övriga frågor

§6 Tid och plats för nästa möte (AJ)

28 juni kl 19 Teams

§7 Mötets avslutning (AJ)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson Veronica Källström       Per-Olof Claesson
Ordförande Sekreterare Justeras
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Styrelsemöte 3 2022-06-16


Plats: Teams


Närvarande


Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
PerOlof Claesson (PC) ledamot
Karl-Johan Lindholm (KL) ledamot (från § 4)
Malin Källström (MK)


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


§2 Godkännande av dagordningen (AJ)


Dagordningen innefattar frågan om ett eventuellt extra förbundsmöte om ansökan ERICH 2025


§3 Val av ledamot att justera protokollet (AJ)


PC väljs att justera protokollet.


§4 Beslut och diskussionspunkter (AJ)
Diskussion runt befintligt och uppdaterat underlag gällande en eventuell ansökan ERICH 2025, svaret från
Destination Jönköping om hur de ser på ett sådant evenemang, bidragets utformning. Viktigt att det finns en
stark lokal förankring och ett engagemang från förbundet och roddsverige, för att det ska vara genomförbart.
Vad ser vi som andra alternativ till arrangemang och aktiviteter för att rekrytera och behålla aktiva? Hur ser vi
på organisationen runt evenemanget, möjligheten till kampanj inför ERICH som kan vara framgångsrikt för
att växa som idrott.
Uppdaterad budget för bidet presenteras. Det är en preliminär budget som behöver uppdateras tillsammans
med destinationen.
Diskussioner om upplägg för ett eventuellt extra förbundsmöte, viktigt med förankring och tydlighet.
MK och FS lämnar mötet.
E�er en sammanvägd bedömning av samtliga parametrar fattar styrelsen beslut att inte ha ett extra
förbundsmöte, ej heller ansöka om ERICH 2025. Vi vill nå våra mål genom andra vägar, att kra�samla på
inomhusrodd nationellt. Styrelsen ska inte själva arrangera regattor, vårt uppdrag är att möjliggöra för distrikt
och föreningar att arrangera lyckosamma evenemang. Prioriterat är att kalla till regattamöte för
inomhussäsongen. Överordnat är att vi ska vara ett enat roddsverige som jobbar för att vi ska bli fler, och att
utveckla inomhusrodden.







§5 Övriga frågor


§6 Tid och plats för nästa möte (AJ)


28 juni kl 19 Teams


§7 Mötets avslutning (AJ)


Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.


Anders Joelsson Veronica Källström       Per-Olof Claesson
Ordförande Sekreterare Justeras
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