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Styrelsemöte 4 2022-06-28

Plats: Teams

Närvarande

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot

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

§2 Godkännande av dagordningen (AJ)

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll  (AJ)

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Aktivitetslistan (AJ)

Aktuella poster: representation (se beslutspunkter), mail utskickat angående hemsidan till berörda.

§5 Val av ledamot att justera protokollet

Frida väljs att justera protokollet.

§6 Lägesrapport av verksamheten (GS)

a) Det kommer att vara begränsad bemanning av kansliet under juli pga semester. Info på hemsidan.
b) Återstartsplan omgång 3 är inskickad till RF.  Återstart omgång 2, nuläge finns i TEAMs Kansli och

styrelse under allmänt.
c) Trots flera påstötningar saknas fortfarande ett signerat Förbundsmötesprotokoll. Arbete fortsätter

för att färdigställa protokollet.
d) Vid ett möte med lekmannarevisor ställdes frågan angående kassör i styrelsen, och att GS har den

rollen. Frågan ly�s till revisorerna av GS, e�ersom vi anser att arbetssättet vi har nu fungerar bra.
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§7 Lägesrapport från sportchefen
Junior NM genomfördes bra e�er förutsättningarna, vinst i dam 8an. Uttagningshelg för EM väntar, kommer
ge besked om resten av säsongen för seniorerna. Landslagsaktiva har under senaste veckan tävlat
internationellt i klubbregi med mycket goda resultat.

§8 Lägesrapport från RIG
Inget rapporterat.

§9 Ekonomisk rapport (GS)
Ingen aktuell rapport i nuläget. En uppdaterad rapport läggs upp i teams nästa vecka.

§10 Informationsspunkter (GS)
a) (GS) Domarrapport Ryrsjöregattan för information.
b) (GS) ”Arena vattnet” samarbete med segling och kanot, båda ansökta bidragen är beviljade för

fortsatt arbete.
c) (GS) Återstartsstöd ”Eliten under eliten” Vi ska skriva en plan för hur vi ska använda dessa pengar;

500 000 kr tilldelat.
d) (GS) Utlysning av RFs förtjänsttecken, de som kan komma i fråga är de som fått roddens högsta

förtjänsttecken. GS har en lista över möjliga namn, läggs i teams.
e) Enkäten i Projektet Demokrati och delaktighet är avslutad med 317 inkomna svar.
f) (GS) Värdegrund och krishanteringsplan finns i Teamsgruppen, Kansli och styrelse, att läsa in sig. Alla

kommenterar i tråden på teams, även viktigt att vi går igenom vad planen innebär konkret för våra
aktiviteter. Planerna bör hållas separata för att de ska vara lättillgängliga och hanterliga.

§11 Beslutspunkter (GS)
a) (AJ) Verksamhetsplanens samtliga uppgi�er ska fördelas ut men vissa delar bör diskuteras först.
b) (AJ) Catch the feeling AB. Ett bolag för att hantera ERICH22, bolagsordning är framtagen. Sy�et med

bolaget är att jobba för olika evenemang, event och stöd till arrangörer. Om vi vill ha bolaget kvar
behöver vi tillsätta en VD och en styrelse. Stora förbund gör evenemang genom sina bolag/företag
för att särskilja idrottsverksamhet och eventorganisation. Representant från skidskytteförbundet
bjuds in till nästa fysiska träff för att ge mer grund till ett beslut om bolagets framtid. Vi behöver
fundera mer på hur vi kan använda bolaget för att arbeta med projekt. Nästa teamsmöte berättar FS
och MK om sina erfarenheter och hur vi kan säkerställa hållbart utvecklingsarbete, för att öppna upp
för diskussioner om ekonomisk överblick och potential som finns med ett bolag i det arbetet.

c) (AJ) Kommande inomhussäsong och regattamöte. E�er beslut om att inte ansöka om ERICH25
kommer vi ändå att fortsätta fokusera på en satsning på inomhusrodden. Viktigt att ha en tidig
planering och god kommunikation inför kommande säsong. Tobias Wallerius och Kenneth Alfelt som
tidigare höll i regattamöten har erfarenheter från vad som diskuterats, viktigt att regattakalendern
löper över 24 månader så att det är möjligt att ha en röd tråd. Utarbeta en preliminär kalender där
alla discipliner finns med, för att tilltala både elit och bredd, regionalt och nationellt. En arbetsgrupp
tillsätts där FS är sammankallande, ett förslag på principer för regattaplanering presenteras på nästa
styrelsemöte.

d) (AJ) SR Representation, inkomna kallelser till möten. Extraordinär congress 24/9, 26/9 WR congress i
Tjeckien/via länk (AJ). European rowing congress 13/8 (PC). SOK-resa till Olympia strategimöte
4-8/10, fler detaljer kommer, vi avvaktar med anmälan. Fördelaktigt att närvara fysiskt för att kunna
nätverka bättre.

e) (GS) Förändringsförslag RF, LOK-stödet. Som remissinstans får vi tycka till om de nya riktlinjerna. GS
lämnar feedback från roddförbundet.

f) (GS) Roddforum planeras, förslag på datum är i november. Plats bestäms senare, alla uppmanas att
ge förslag på bra lokaler till Henrik. Viktigt att arrangemanget anpassas för att attrahera en bred
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målgrupp från klubbarna, att alla delar i roddsverige finns representerade på forum. Vi vill gärna att
många ungdomar kommer.

§12 Inkomna skrivelser
Inget inkommet

§13 Övriga frågor

a) Beslut om ERICH25 behöver kommuniceras, CA lägger information till roddsverige om
ställningstagandet.

b) Nästa fysiska möte 27-28/8

§14 Tid och plats för nästa möte (AJ)

9 aug kl 19.00 Teams

§15 Mötets avslutning (AJ)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson Veronica Källström      Frida Svensson
Ordförande Sekreterare Justeras
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Styrelsemöte 4 2022-06-28


Plats: Teams


Närvarande


Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot


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


§2 Godkännande av dagordningen (AJ)


Dagordningen godkändes.


§3 Föregående mötesprotokoll  (AJ)


Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.


§4 Aktivitetslistan (AJ)


Aktuella poster: representation (se beslutspunkter), mail utskickat angående hemsidan till berörda.


§5 Val av ledamot att justera protokollet


Frida väljs att justera protokollet.


§6 Lägesrapport av verksamheten (GS)


a) Det kommer att vara begränsad bemanning av kansliet under juli pga semester. Info på hemsidan.
b) Återstartsplan omgång 3 är inskickad till RF.  Återstart omgång 2, nuläge finns i TEAMs Kansli och


styrelse under allmänt.
c) Trots flera påstötningar saknas fortfarande ett signerat Förbundsmötesprotokoll. Arbete fortsätter


för att färdigställa protokollet.
d) Vid ett möte med lekmannarevisor ställdes frågan angående kassör i styrelsen, och att GS har den


rollen. Frågan ly�s till revisorerna av GS, e�ersom vi anser att arbetssättet vi har nu fungerar bra.







§7 Lägesrapport från sportchefen
Junior NM genomfördes bra e�er förutsättningarna, vinst i dam 8an. Uttagningshelg för EM väntar, kommer
ge besked om resten av säsongen för seniorerna. Landslagsaktiva har under senaste veckan tävlat
internationellt i klubbregi med mycket goda resultat.


§8 Lägesrapport från RIG
Inget rapporterat.


§9 Ekonomisk rapport (GS)
Ingen aktuell rapport i nuläget. En uppdaterad rapport läggs upp i teams nästa vecka.


§10 Informationsspunkter (GS)
a) (GS) Domarrapport Ryrsjöregattan för information.
b) (GS) ”Arena vattnet” samarbete med segling och kanot, båda ansökta bidragen är beviljade för


fortsatt arbete.
c) (GS) Återstartsstöd ”Eliten under eliten” Vi ska skriva en plan för hur vi ska använda dessa pengar;


500 000 kr tilldelat.
d) (GS) Utlysning av RFs förtjänsttecken, de som kan komma i fråga är de som fått roddens högsta


förtjänsttecken. GS har en lista över möjliga namn, läggs i teams.
e) Enkäten i Projektet Demokrati och delaktighet är avslutad med 317 inkomna svar.
f) (GS) Värdegrund och krishanteringsplan finns i Teamsgruppen, Kansli och styrelse, att läsa in sig. Alla


kommenterar i tråden på teams, även viktigt att vi går igenom vad planen innebär konkret för våra
aktiviteter. Planerna bör hållas separata för att de ska vara lättillgängliga och hanterliga.


§11 Beslutspunkter (GS)
a) (AJ) Verksamhetsplanens samtliga uppgi�er ska fördelas ut men vissa delar bör diskuteras först.
b) (AJ) Catch the feeling AB. Ett bolag för att hantera ERICH22, bolagsordning är framtagen. Sy�et med


bolaget är att jobba för olika evenemang, event och stöd till arrangörer. Om vi vill ha bolaget kvar
behöver vi tillsätta en VD och en styrelse. Stora förbund gör evenemang genom sina bolag/företag
för att särskilja idrottsverksamhet och eventorganisation. Representant från skidskytteförbundet
bjuds in till nästa fysiska träff för att ge mer grund till ett beslut om bolagets framtid. Vi behöver
fundera mer på hur vi kan använda bolaget för att arbeta med projekt. Nästa teamsmöte berättar FS
och MK om sina erfarenheter och hur vi kan säkerställa hållbart utvecklingsarbete, för att öppna upp
för diskussioner om ekonomisk överblick och potential som finns med ett bolag i det arbetet.


c) (AJ) Kommande inomhussäsong och regattamöte. E�er beslut om att inte ansöka om ERICH25
kommer vi ändå att fortsätta fokusera på en satsning på inomhusrodden. Viktigt att ha en tidig
planering och god kommunikation inför kommande säsong. Tobias Wallerius och Kenneth Alfelt som
tidigare höll i regattamöten har erfarenheter från vad som diskuterats, viktigt att regattakalendern
löper över 24 månader så att det är möjligt att ha en röd tråd. Utarbeta en preliminär kalender där
alla discipliner finns med, för att tilltala både elit och bredd, regionalt och nationellt. En arbetsgrupp
tillsätts där FS är sammankallande, ett förslag på principer för regattaplanering presenteras på nästa
styrelsemöte.


d) (AJ) SR Representation, inkomna kallelser till möten. Extraordinär congress 24/9, 26/9 WR congress i
Tjeckien/via länk (AJ). European rowing congress 13/8 (PC). SOK-resa till Olympia strategimöte
4-8/10, fler detaljer kommer, vi avvaktar med anmälan. Fördelaktigt att närvara fysiskt för att kunna
nätverka bättre.


e) (GS) Förändringsförslag RF, LOK-stödet. Som remissinstans får vi tycka till om de nya riktlinjerna. GS
lämnar feedback från roddförbundet.


f) (GS) Roddforum planeras, förslag på datum är i november. Plats bestäms senare, alla uppmanas att
ge förslag på bra lokaler till Henrik. Viktigt att arrangemanget anpassas för att attrahera en bred







målgrupp från klubbarna, att alla delar i roddsverige finns representerade på forum. Vi vill gärna att
många ungdomar kommer.


§12 Inkomna skrivelser
Inget inkommet


§13 Övriga frågor


a) Beslut om ERICH25 behöver kommuniceras, CA lägger information till roddsverige om
ställningstagandet.


b) Nästa fysiska möte 27-28/8


§14 Tid och plats för nästa möte (AJ)


9 aug kl 19.00 Teams


§15 Mötets avslutning (AJ)


Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.


Anders Joelsson Veronica Källström      Frida Svensson
Ordförande Sekreterare Justeras
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