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Närvarande: 

Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Mats Örtendahl och 

samt grenkoordinatorn Jamie Roshage Spörndli.  

Anmält frånvaro:  

Johan Johansson, Lukas Hall, Marco Witt och Mari Stensson 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Jonas Gustafson öppnar mötet.  

 

2.  Val av justerare  

Mats Örtendahl väljs till justerare för mötet. 

 

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

4. Resultatrapport 

Resultatrapporten för 2021 (april-december) visar ett positivt resultat på +115tkr. Det är 

framförallt licens- och tävlingsintäkterna som har överstigit budget och besparingarna har 

gjorts på framförallt resor.  

Vi väntar inte på några större kostnader så resultatet lär stå sig men kanske med lite mindre 

justeringar innan bokslutet är helt klart.   

Sektionen önskar få resultatrapporten jämförd med helårsbudget, Jamie tar det med Martin.  

 

5. Ärenden 

5.1 Kommittéer 

Sektionen diskuterar hur kommittéerna fungerat föregående år och hur sammansättningen 

ska se ut 2022.  

 

Kari Fredheim undersöker lämpliga personer för offshorekommittén.  

Anna-Karin Eriksson tillfrågar rekryteringsgruppen om att ingå i rundbanekommittén 

Mats Örtendahl tillfrågar aquabikekommittén.  

Jonas Gustafson tillfrågar PR-gruppen om att utgöra en PR-kommitté.  
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Samtliga personer ska vara tillfrågade innan nästa sektionsmöte.  

 

5.2 Summer up 

Sektionen bjuder in till ett digitalt Summer up den 22 februari 2022 klockan 18.00-20-30, 
samköra med informationspass samgåendeprocessen och kommande träffar och 

utbildningar. Vi bjuder in alla tävlingsledare, besiktningschefer, kontrollanter, klasscoacher 

och representanter från Webtracking.  

 

6. Rapporter 

6.1 Rapport från sammankallande 

Ingen rapport har inkommit.  

 

 

6.2 Rapport från grenkoordinator 

Rapporten avser perioden 3 november 2021-12 januari 2022 

Vattensporterna: 

- Från och med i år kommer vårt Specialreglemente (SR) och klassreglementen att 

ligga i ett digitalt regelsystem, precis som det Nationella tävlingsreglementet (NT) och 

en del andra SR.  

- Arena Vatten: namnet som anläggningsprojektet om Multifunktionella 

vattensportanläggningar har fått, går framåt. Idag avslutades enkäten men antagligen 

lär den behöva öppnas upp igen pga för få svar. Det är fem-sex föreningar som inte 

är medlemmar i Svemo (eller ens varit medlemmar i SVERA tidigare) som i 

enkätsvaren angett att de bedriver vår verksamhet, något vi behöver titta närmare på. 

- Vattenskoterutredningen: en utredning som Regeringskansliet just nu håller på med 

där man utreder hur vattenskoter ska regleras, genom Vattenskoterförordningen eller 

på annat sätt. Eller om förordningen behöver justeras. Efter att Sweboat haft ett 

seminarium strax innan jul om utredningen tog Jamie kontakt med utredarna på 

Regeringskansliet där hon fick till ett möte efter årsskiftet. Under mötet deltog både 

Jamie och Jonas och utredarna var lyhörda, visade intresse för vår verksamhet och 

ställde många frågor. I slutet på mars ska vi ha ytterligare ett möte för att verkligen 

säkerställa att eventuell ny reglering inte skapar problem för oss.  

- Allt för sjön 2022 är inställd på grund av nya corona-restriktioner.  

Samgåendeprocessen: 

- Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte har genomförts där det var många frågor 

om samgåendet och av typen ”hur kommer det blir med…”. Frågorna bemöttes och 

föreningarna kommer att få mer information än de fått under föregående år om hur 

processen fortlöper.  

- Arbetet med utveckling av tävlingsdelen i Svemo TA går långsamt och vi ligger efter i 

tidsplanen. Licensdelen är klar och det som återstår där är att lägga in alla 

funktionärer, vilket det inte är någon brådska med egentligen. För att förbereda oss 

så gott det går försöker vi nu få föreningarna att registrera sina medlemmar som 

aktiva i idrott så att förarna åtminstone kan ansöka om licens och senare även 

anmäla sig till tävlingar.  
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- Webtracking har utvecklat en del i sitt system som ska göra det enklare att importera 

resultat till Svemo TA men också utvecklat en resultatmodul som ska göra det enklare 

för arrangörerna att ta fram riktiga resultat, likt ett enklare resultathanteringsprogram.  

- Det Nationella tävlingsreglementet (NT) har bearbetats och är nu anpassat för vår 

verksamhet också. Per Benson, Anna-Karin Eriksson och Pernilla Ingvarsson har 

gjort grovarbetet. Nu är vi i slutfasen för att fastställa vårt specialreglemente (SR) som 

är de regler som är specifika för oss. Ett första ”färdigt” utkast är skickat till samma 

grupp som arbetade med NT för eventuella inspel.  

 

6.3 Rapport från möte med rekryteringsgruppen 

Anna-Karin Eriksson rapporterar kort från mötet med rekryteringsgruppen. Ett möte med 

mycket engagemang. Mötet diskuterade bland annat klasscoacher, lånebåtar och 

försäsongsaktiviteter samt nya regler från UIM.  

 

6.4 Rapport från Motorfederationsmötet och Kungliga Medaljmötet 

Igår var Jonas och Jamie på ett möte med alla motorsportförbund (Bilsport, Flygsport, 

Svemo och Racerbåt).  

Jonas rapporterade från mötena och berättar att alla förbunden har klarat pandemin bra med 

tanke på omständigheterna, de olika förbunden fick rapportera om det föregående året och 

beslut togs om Kungliga medaljer.  

 

6.5 Mötesplan 

Mötesplanen för 2022 fastställs till följande, alla möten börjar klockan 18.00:  

23 februari 2022 (AU 9 februari 2022) 

6 april 2022 (23 mars 2022) 

18 maj 2022 preliminärt fysiskt möte (4 maj 2022) 

29 juni 2022 (15 juni 2022) 

14 september 2022 (31 augusti 2022) 

26 oktober 2022 (12 oktober 2022) 

7 december 2022 (23 november 2022) 

SVERA förbundsmöte preliminärt 3 december 2022 preliminärt på Bosön.  

 

7. Nästa möte 

Nästa möte föreslås till onsdagen den 23 februari 2022.  
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8.  Avslutning  

Jonas Gustafson avslutar mötet.  

 

Vid protokollet   Sammankallande 

 

 

Jamie Roshage Spörndli   Jonas Gustafson 

   (godkänt via mail 2022-01-20) 

   

 

 

Justerare 

 

 

Mats Örtendahl  

(godkänt via mail 2022-01-20) 


