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Närvarande: Anna-Karin Eriksson, Kari Fredheim & Johan Johansson, 

Anmält frånvaro: Jonas Gustafsson, Lukas Hall, Mats Örtendahl, Marco Witt och Mari 

Stensson samt grenkoordinatorn Jamie Roshage Spörndli.  

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

  Kari Fredheim öppnar mötet.  

 

2.  Val av justerare 

 Anna-Karin Eriksson justerar protokollet.  

  

3. Föregående protokoll  

 Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

4. Ekonomirapport 

Ekonomirapport skickas ut på mail när ekonomichefen är tillbaka från sin 

  semester nästa vecka.  

 

5. Ärenden 

5.1 Kommittéer 

Denna fråga hänskjuts till nästa möte.  

 

5.2 Sektionens namn 

Sektionen fick i uppdrag att till detta möte fundera kring ett eventuellt byte av 
namn på sektionen på grund av få deltagare på detta möte hänskjuts till nästa 
möte.  

  

5.3 Organisationskarta 

Marco efterfrågar en organisationskarta, vi samlar ihop vad önskemålet är så vi 
kan få fram ett så heltäckande underlag som möjligt.  

Jamie tar kontakt med Marco och reder ut mer specifikt vad som önskas.  

 

5.4 Beslut tagna per capsulam 
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 Sektionen har tagit ett per capsulam beslut om att fastställa regelverket för 

  prova-på klassen i Offshore.  

 

 Jamie tar kontakt med Pillan och ber att få den senaste versionen av 

  regelverket.  

  

  

6. Rapporter 

6.1 Rapport från sammankallande 

 Ingen rapport har inkommit.  
 

6.2 Rapport från grenkoordinator (JRS) 

Rapporten avser perioden från senaste sektionsmöte tills dessa handlingar skickas ut.  

Vattensporterna: 

- Arena Vattnet: vi har fått svar på de två nya projektansökningarna som är 

inskickade kring Konceptutveckling och Idrottsmiljöpolitiskt program och båda 

blev beviljade.  

- Rekryteringen är så gott som klar, tillträde mitten på september.  

- Det börjar bli dags att se över eventuella motioner och nomineringar till UIM. 

- En konflikt inom aquabikekommittén har uppstått vilket har resulterat i att Tommy 

Jacobsson avsagt sig alla uppdrag han har inom förbundet. 

- Det börjar bli dags att titta på verksamhetsplan och budget för 2023, mer info 

kommer på mail. 

- Träffpunkten, ett möte för alla sektioner är lördag den 15 oktober i Norrköping, 

vattensportsektionen behöver utse någon som deltar. 

- Flera offshoreförare tycker att det är krångligt att anmäla sig i TA, vi upplever inte 

riktigt samma problematik i rundbana och aquabike.  

- Jag går på semester 18 juli-14 augusti 2022. Back-up finns.  

 

6.3  Rapport S12-möte 

 Anna-Karin rapporterar kring S-12 mötet som syftar till att se över alla Svemos 

  regler. Sektionen kommer behöva lägga tid på att se över vårt eget reglemente 

  men även det nationella reglementet.  

 

6.3  Läkarintyg 

 Vissa upplever att det är för hög nivå på läkarintyget. Kari och Pillan har haft en 

  dialog och kommer se över vad de andra nordiska länderna har för läkarintyg.  

 

7.  Övriga frågor 

Träffpunkt 15 oktober i Norrköping: på nästa styrelsemöte behöver vi ta beslut 

  om vilka som deltar, sista anmälningsdag samma dag som nästa möte.  
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Datum förbundsmöte 2022 behöver flyttas. Beslutas att flyttas till 19 

november 2022.  

Utbildningsforum: Jamie undersöker vem som bör delta från oss. Sista 

  anmälningsdag 1 september.  

 

8. Nästa möte 

Nästa möte är planerat till den 14 september 2022 digitalt.  

9.  Avslutning  


