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Styrelsemöte 7 2022-10-12
Plats: Teams

Närvarande

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot
Tobias Wallerius (TW) konsulent
Emma Andersson projektledare
Jenny Claesson konsult

Frånvarande: Frida Svensson (FS) ledamot

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

§2 Godkännande av dagordningen (AJ)

Dagordningen godkändes.

§3 Demokrati, delaktighet
Jenny Claesson, konsult, presenterar inkluderingskartläggningen. Relativt många enkätsvar, vissa frågor
ly�es särskilt ut för belysning i styrelsen. SR har bra styrdokument, men som behöver informeras ut och
spridas mer. Gemenskap och blandade träningsgrupper är en styrka. Konkret handlingsplan för att nå målen
behövs formuleras. Kulturbärande starka individer. Sammanfattade rekommendationer för vidare arbetet
med inkludering, delaktighet, jämställdhet.

Emma Andersson har skapat en projektgrupp. Den 7/11 kl 19.00 presenteras resultatet av kartläggningens
delar i god tid inför roddforum. Ly�a fram några prioriterade utvecklingsområden till roddforum. Repetera
kursmaterialet från Jenny Claesson. Planeringsmöte planeras in e�er 7/11 utifrån vad som ly�s där. GS
skickar ut tidsförslag.

§4 Föregående mötesprotokoll  (AJ)

Föregående protokoll SM5 läggs till handlngarna: Protokoll SM 6 signerat protokoll saknas

§5 Val av ledamot att justera protokollet

Charlotte väljs att justera protokollet.
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§6 Aktivitetslistan

Aktuella punkter: rörelsefonden-ansökan. “Catch the feeling” avveckling pågår- informeras ut. Hemsidan
arbete en bit på väg, tidsmässigt ligger vi bra till. Årsavgi�er, en utredning gällande föreningarnas avgi�er till
förbundet. Återstartsstödet ligger i fas. Årshjul med gemensamma plattformar för att undvika
kalenderkrockar inom olika roddaktiviteter. Dialog med domarrådet och översyn av dispenshantering.

§7 Lägesrapport av verksamheten (GS)
a. redovisningar till RF för verksamhetsstöd, planer och statistik inskickade
b. WR commission nomineringar: Vi har nominerat Marco Galeone Para Rowing commission, Johan Flodin
Competitive Rowing commission, Frida Svensson Athletes commission
c. Förbundsmötet 25-26 mars, intresseförfrågan till föreningar för värdskapet skickas ut av GS.
d. Protokollet saknas SM6
e. Arena vattnet, senaste rapporten har skickats ut.
f. NIU Kungälv, möte genomfört i Kungälv gällande NIU samarbete och utveckling. Deltagare PC och GS från
SR, Mattias och Sven från KRK.

§8 Lägesrapport av sportchefen (PC)
Kustrodd: Svensk representation på både World Coastal Championships och Beach Sprint. Klubblag på WCC
och landslag på Beach Sprint. Begränsningen sker för att kunna fokusera och stötta, samt följer WR strategi.
Nulägessammanfattning är att det behövs regattaarrangörer nationellt inom de olika Coastal klasserna,
organisationsutvecklingen inom Coastal behöver fler tränare.
Landslagsledningens organisation inför 2023, utkast presenteras.
JRS möte inplaneras där PC GS AJ deltar. Ytterligare arbete och möten med kommunen och näringslivet för
att utveckla och förbättra för boende, träning, mat för aktiva i Jönköping. Plan för seniorer och juniorer.
Coaches conference planeras 14-15 jan med upplägg och styrgrupp för att skapa kommunikation och
samsyn, GS, PC, TW och EA för att presentera jämställdhet och inkludering-projektet. Per Lundberg
utbildning.
SOK-möte i Olympia som PC deltog på, dialog hur man vill gå vidare med elitidrotten. Riksidrottsforum
krockar med roddforum, men SR bör delta för att bygga relationer.

§9 Lägesrapport av RIG
Skri�lig rapport från MK. Öppet hus 16 nov. Bra höst med fina resultat på regattor och träningstester.
Erasmusprojekt v 47 resa till Sevilla.

§10 Ekonomisk rapport (GS)
Några aktiviteter har varit dyrare JNM, Coup de la Jeunesse. Några aktiviteter har blivit lite billigare än väntat.
Fakturor deltagaravgi�er är skickade. Översikt av nästa års budget till nästa möte.

§11 Informationsspunkter (GS)
a. Domarrapport JSM/SM
b. Domarrapport Sprint-SM
c. Regatta: FS frånvarande från mötet. Ingen ny info finns om regattaplaneringen. AJ kontaktar FS, vid behov
kallas till nytt möte.
d. OS Paris, intresseanmälan till GS.

§12 Beslutspunkter (GS)
a. Deltagande på Riksidrottsforum, GS undersöker möjlighet till sen anmälan.
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b. Coaches conference 14-15 januari Jönköping.

§13 Inkomna skrivelser
a. RF/SISUs valberedning, SR nomineringar skickas till GS
b. Skrivelse Hjälmsjö Arena, Masters-VM. Styrelsens inställning till en eventuell ansökan e�erfrågas. Möte
med representanter från Hjälmsjö Arena bokas in för diskussion, AJ, GS, CA deltar.

§14 Övriga frågor

Ungdomsråd ska bildas för utökad inkludering och inflytande/demokrati. Annons går ut för ansökningar till
rådet via hemsida och nyhetsbrev.  Annonsutkast läggs i teams för godkännande innan publicering.

Pusha för anmälan och deltagande till roddforum.

§15 Tid och plats för nästa möte (AJ)

8 november kl 19.00 via Teams

§16 Mötets avslutning (AJ)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson Veronica Källström      Charlotte Andersson
Ordförande Sekreterare Justeras
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Styrelsemöte 7 2022-10-12
Plats: Teams


Närvarande


Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot
Tobias Wallerius (TW) konsulent
Emma Andersson projektledare
Jenny Claesson konsult


Frånvarande: Frida Svensson (FS) ledamot


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


§2 Godkännande av dagordningen (AJ)


Dagordningen godkändes.


§3 Demokrati, delaktighet
Jenny Claesson, konsult, presenterar inkluderingskartläggningen. Relativt många enkätsvar, vissa frågor
ly�es särskilt ut för belysning i styrelsen. SR har bra styrdokument, men som behöver informeras ut och
spridas mer. Gemenskap och blandade träningsgrupper är en styrka. Konkret handlingsplan för att nå målen
behövs formuleras. Kulturbärande starka individer. Sammanfattade rekommendationer för vidare arbetet
med inkludering, delaktighet, jämställdhet.


Emma Andersson har skapat en projektgrupp. Den 7/11 kl 19.00 presenteras resultatet av kartläggningens
delar i god tid inför roddforum. Ly�a fram några prioriterade utvecklingsområden till roddforum. Repetera
kursmaterialet från Jenny Claesson. Planeringsmöte planeras in e�er 7/11 utifrån vad som ly�s där. GS
skickar ut tidsförslag.


§4 Föregående mötesprotokoll  (AJ)


Föregående protokoll SM5 läggs till handlngarna: Protokoll SM 6 signerat protokoll saknas


§5 Val av ledamot att justera protokollet


Charlotte väljs att justera protokollet.







§6 Aktivitetslistan


Aktuella punkter: rörelsefonden-ansökan. “Catch the feeling” avveckling pågår- informeras ut. Hemsidan
arbete en bit på väg, tidsmässigt ligger vi bra till. Årsavgi�er, en utredning gällande föreningarnas avgi�er till
förbundet. Återstartsstödet ligger i fas. Årshjul med gemensamma plattformar för att undvika
kalenderkrockar inom olika roddaktiviteter. Dialog med domarrådet och översyn av dispenshantering.


§7 Lägesrapport av verksamheten (GS)
a. redovisningar till RF för verksamhetsstöd, planer och statistik inskickade
b. WR commission nomineringar: Vi har nominerat Marco Galeone Para Rowing commission, Johan Flodin
Competitive Rowing commission, Frida Svensson Athletes commission
c. Förbundsmötet 25-26 mars, intresseförfrågan till föreningar för värdskapet skickas ut av GS.
d. Protokollet saknas SM6
e. Arena vattnet, senaste rapporten har skickats ut.
f. NIU Kungälv, möte genomfört i Kungälv gällande NIU samarbete och utveckling. Deltagare PC och GS från
SR, Mattias och Sven från KRK.


§8 Lägesrapport av sportchefen (PC)
Kustrodd: Svensk representation på både World Coastal Championships och Beach Sprint. Klubblag på WCC
och landslag på Beach Sprint. Begränsningen sker för att kunna fokusera och stötta, samt följer WR strategi.
Nulägessammanfattning är att det behövs regattaarrangörer nationellt inom de olika Coastal klasserna,
organisationsutvecklingen inom Coastal behöver fler tränare.
Landslagsledningens organisation inför 2023, utkast presenteras.
JRS möte inplaneras där PC GS AJ deltar. Ytterligare arbete och möten med kommunen och näringslivet för
att utveckla och förbättra för boende, träning, mat för aktiva i Jönköping. Plan för seniorer och juniorer.
Coaches conference planeras 14-15 jan med upplägg och styrgrupp för att skapa kommunikation och
samsyn, GS, PC, TW och EA för att presentera jämställdhet och inkludering-projektet. Per Lundberg
utbildning.
SOK-möte i Olympia som PC deltog på, dialog hur man vill gå vidare med elitidrotten. Riksidrottsforum
krockar med roddforum, men SR bör delta för att bygga relationer.


§9 Lägesrapport av RIG
Skri�lig rapport från MK. Öppet hus 16 nov. Bra höst med fina resultat på regattor och träningstester.
Erasmusprojekt v 47 resa till Sevilla.


§10 Ekonomisk rapport (GS)
Några aktiviteter har varit dyrare JNM, Coup de la Jeunesse. Några aktiviteter har blivit lite billigare än väntat.
Fakturor deltagaravgi�er är skickade. Översikt av nästa års budget till nästa möte.


§11 Informationsspunkter (GS)
a. Domarrapport JSM/SM
b. Domarrapport Sprint-SM
c. Regatta: FS frånvarande från mötet. Ingen ny info finns om regattaplaneringen. AJ kontaktar FS, vid behov
kallas till nytt möte.
d. OS Paris, intresseanmälan till GS.


§12 Beslutspunkter (GS)
a. Deltagande på Riksidrottsforum, GS undersöker möjlighet till sen anmälan.







b. Coaches conference 14-15 januari Jönköping.


§13 Inkomna skrivelser
a. RF/SISUs valberedning, SR nomineringar skickas till GS
b. Skrivelse Hjälmsjö Arena, Masters-VM. Styrelsens inställning till en eventuell ansökan e�erfrågas. Möte
med representanter från Hjälmsjö Arena bokas in för diskussion, AJ, GS, CA deltar.


§14 Övriga frågor


Ungdomsråd ska bildas för utökad inkludering och inflytande/demokrati. Annons går ut för ansökningar till
rådet via hemsida och nyhetsbrev.  Annonsutkast läggs i teams för godkännande innan publicering.


Pusha för anmälan och deltagande till roddforum.


§15 Tid och plats för nästa möte (AJ)


8 november kl 19.00 via Teams


§16 Mötets avslutning (AJ)


Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.


Anders Joelsson Veronica Källström      Charlotte Andersson
Ordförande Sekreterare Justeras
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