
  

 

 
Protokoll vattensportsektionens möte 2021:1 (2021-04-21) 
Plats: Digitalt, Microsoft Teams-möte 
  
Närvarande: Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim 
och Marco Witt samt grenkoordinatorn Jamie Roshage Spörndli.  
 
Anmält frånvaro: Andreas Gustafsson, Lukas Hall och Mari Stensson 
 
§1 Mötet öppnas 
 Jonas Gustafson öppnar mötet.  
 
§2  Val av sekreterare 
 Jamie Roshage Spörndli väljs till sekreterare för mötet.  
 
§3 Val av person jämte sammankallande att justera protokollet 
 Anna-Karin Eriksson väljs att jämte Jonas Gustafson justera protokollet.  
 
§4 Fastställande av dagordning  
 Dagordningen fastställs utan några övriga frågor. 
 
§5  Föregående protokoll  
 Detta är sektionens första möte så inget föregående protokoll finns.  
 
BESLUTSPUNKTER 
§6 Tävlingssäsongen 2021 & Riktlinjer och riskanalys covid-19 för tävlingsarrangörer 

När tävlingssäsongen 2021 drar igång kommer vi fortsatt vara mitt uppe i en pandemi, vilket 
innebär svårigheter för arrangörer. Som stöd för arrangörer finns nu riktlinjer och en riskanalys 
för tävlingsarrangörer framtaget av framförallt Tommy Jacobsson och Pernilla Ingvarsson. 

 
Sektionen beslutar 
att  fastställa de föreslagna riktlinjerna och riskanalysen covid-19 för tävlingsarrangörer. 
 

§7 Rundbanekommittén 
Två personer har visat intresse för att ingå i rundbanekommittén.  
 
Sektionen beslutar 
att  tillsätta rundbanekommittén med Mathilda Wiberg och Oliver Nilsson.  
att  utse Jamie till sammankallande för rundbanekommittén tillsvidare.  

 
§8 Målgångsregler vid avbruten och förkortad tävling 

Förbundsmötet 2020 beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som går igenom UIMs 
målgångsregler. Marco Witt, Pernilla Ingvarsson och Björn Söderholm har arbetat med frågan 
och konstaterar att en nationell tillämpning inte behövs. Det står tydligt i UIMs regler att andra 
målgångsregler kan gälla ifall det står i ’race instruction’.   
 
Sektionen beslutar 
att  inte skapa nya tilläggsregler för målgång.  
att information om målgångsregler ska framgå i startbekräftelsen för respektive tävling om 

UIMs regler inte gäller.  
att skicka ut exempel på text till startbekräftelsen som tävlingsarrangörer kan använda sig 

av.  



  

 

 
ÖVRIGA FRÅGOR 
§9 Övriga frågor som anmäls på mötet 
 Inga övriga frågor har anmälts på mötet.  
 
RAPPORTER 
§10 Ekonomirapport 
 Det finns ingen ekonomirapport för sektionen ännu.  
 
§11 Kommittérapporter 
 Inga kommittérapporter har inkommit.  
  
§12 Rapport från sammankallande och grenkoordinatorn 
 Ingen rapport från sammankallande har inkommit.    

 
Rapport från grenkoordinatorn: avser perioden 3 mars-14 april 2021 och är skriven av Jamie 
Roshage Spörndli.  

 
 Riksidrottsförbundet: 

- SF-dialog: vårens SF-dialog är genomförd och tog upp de flesta frågor inför Riksidrottsmötet.  

- Workshop framtidens arbetsplats, Idrottens Hus: den 11 mars genomfördes en workshop 

om den framtida arbetsplatsen i Idrottens Hus.  

Samgåendeprocessen och Svemo: 
- Medlemsansökan IF I skrivande stund har elva föreningar blivit medlemmar och ytterligare 

två har ansökt men behöver komplettera sin ansökan. Ytterligare några föreningar har haft 

sina årsmöten men inväntar signerade protokoll innan ansökan kan skickas in. 

- Medlemskap UIM: UIM tog på sitt councilmöte i förra veckan beslut om att Svemos 

medlemskap, vi inväntar dock fortfarande det formella beslutet.   

- Projekt Framtidens multivattensportanläggning: Svemo har tillsammans med 

Seglarförbundet, Roddförbundet, Kanotförbundet och Isseglarförbundet blivit beviljade 

anläggningsstöd för att göra en förstudie för att ta fram ett, eller flera koncept, för hur 

multifunktionella vattensportanläggningar kan se ut framöver samt identifiera möjligheter 

och förutsättningar för att de olika idrotterna, och grenarna, ska kunna vara verksamma på 

samma anläggningar. Från Svemo är det då våra grenar plus watercross (snöskoter på 

vatten). Det är seglarförbundet som formellt står bakom ansökan. 

- Svemo hemsida: vi har byggt Svemos hemsida men stött på tekniska problem, framförallt 

med medialänkar som inte fungerar. Vi jobbar på att få det att fungera innan vi flyttar över 

resten av informationen till Svemos hemsida.  

- Möte internationella representanter: den 17 mars hade jag tillsammans med Svemos GS, 

Per Westling, möte med våra internationella representanter (alla utom Christer Gustafson 

deltog) för att dels prata om hur Svemo arbetar internationellt och hur vi har arbetat inom 

UIM hittills. Det blev ett bra första möte där det både fanns utrymme för information, 

diskussion och frågor.   

- Möte med Webtracking: Jag och Jonas har haft ett enskilt möte med Webtracking där vi 

pratade om utvecklingen framåt och eventuella anpassningen till Svemo TA. Vi har också 

hunnit med ett första möte med Anders Tibbling på Svemo för att gå igenom Svemo TA och 

se hur systemen kan fungera tillsammans. Ett andra möte för att gå igenom Webtracking är 

bokat till tisdag 20 april 2021.  



  

 

- Försäkringsmöte: i förra veckan var vårens stora försäkringsmöte på Svemo tillsammans med 

deras två försäkringsmäklare. Det ska upphandlas ett nytt försäkringsavtal inför 2022 med en 

förhoppning om att då kunna baka in vår ansvarsförsäkring i det stora avtalet för att få bättre 

villkor. Svemo har också en motion till Riksidrottsmötet om att försöka hitta en gemensam 

olycksfallsförsäkring för alla barn och unga i hela idrottsrörelsen så det beslutet inväntas. 

 
Internt: 
- Licenser: 15 licenser är betalade och ansökta om.   

- Turtletest: två tillfällen är bokade, 1 maj på Bosön och 8 maj i Gimo.  

- Remiss förarbevis vattenskoter & utbilda förarbevis vattenskoter: vi bjöd in alla klubbar till 

ett möte för att diskutera möjligheterna med att utbilda för förarbevis för vattenskoter. 

Endast två dök upp, ÖRK och KAK, vi landade inte direkt i något mer än att det vore kul att 

göra det men har vi kapaciteten att ta emot alla de som anmäler sig.  

Vi har besvarat en externremiss från Transportstyrelsen om utbildningsinnehåll för 
förarbeviset. Vi ifrågasätter en del praktiska utbildningar som inte går att göra med en 
ståmaskin och bristen på möjlighet till övningskörning.  

- Internationella representanter UIM: Pelle Larsson har blivit utsedd till ordförande för 

formulakommittén.   

- Nordiskt möte: uppföljningsmötet efter det första nordiska mötet är genomfört, det var ett 

ganska ineffektivt möte då de arbetsgrupper som skulle genomfört arbete mellan mötena 

inte hade gjort något. Enbart de svenska representanterna i grupperna hade ens återkopplat 

kring mötestider och liknande. Vi tilldelades NM i offshore, i samband med Höstracet i 

Öregrund i september.  

- Karnag-stipendiet har avslutats. 

 
§13 Övriga rapporter 
 Inga övriga rapporter. 
 
§14 Nästa möte - JG 
 Nästa AU-möte är planerat till 10 maj 2021.  

Nästa sektionsmöte är planerat till den 1 juni 2021.    
  

§15 Mötet avslutas 
 Jonas Gustafson avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
Jonas Gustafson, ordförande       Jamie Roshage Spörndli, mötessekreterare 
 
 
 
Anna-Karin Eriksson, justerare 
 


