
    

 

 
Protokoll vattensportsektionens möte 2021:2 (2021-08-30) 
Plats: Digitalt, Microsoft Teams-möte 
  
Närvarande: Anna-Karin Eriksson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim och Mari 
Stensson. 
 
Anmält frånvaro: Andreas Gustafsson, Erika Ohlsson, Lukas Hall och Marco Witt samt 
grenkoordinatorn Jamie Roshage Spörndli. 
 
§1 Mötet öppnas 
 Jonas Gustafson öppnar mötet.  
 
§2  Val av sekreterare 
 Jonas Gustafson väljs till sekreterare för mötet.  
 
§3 Val av person jämte sammankallande att justera protokollet 
 Anna-Karin Eriksson väljs att jämte sammankallande att justera protokollet.  
 
§4 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs med en övrig fråga.   
 
§5  Föregående protokoll 
 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
BESLUTSPUNKTER 
§6 Kringarrangemang SVERA förbundsmöte 4 december 2021 

Sektionen diskuterar programmet för kringarrangemanget vid SVERA förbundsmöte. Ett antal 
informationspunkter, workshops och diskussionsfrågor listas för att bearbetas vidare.  

 
§7 Åldersdispens aquabike 

Aquabikekommittén har föreslagit att en åldersdispens ska beviljas för Pontus Landebäck.  
 Pontus är 14 år och önskar tävla med seniorerna i Runabout GP4 då det inte finns underlag för 

en juniorklass. Flera från aquabikekommittén kan intyga att Pontus är i nivå med seniorerna och 
inte kommer utgöra en fara för seniorförarna.  

 
 Sektionen beslutar 
 att  bevilja dispens för Pontus Landebäck så han får köra med seniorerna i Runabout GP4.  
 
DISKUSSIONSPUNKTER 
§8 Återstartsstöd – arrangörsstöd 

Återstartstödet är ett ekonomiskt arrangörsstöd avsett att hjälpa till att få i gång arrangemang, 
tävlingar, träningsläger som inte kunnat genomföras under pandemin. Nystart/omstart. 

 
Stödet ska i första hand användas för att få igång arrangemang som vänder sig till barn, unga, 
breddverksamhet och nya utövare, men kan även rikta sig till planerade eller svårgenomförda 
arrangemang. Sektionen gör själva bedömningen vilka arrangemang som behöver stödet. 
 
Sektionen diskuterar hur vi bäst återstartar vår verksamhet och vilken typ av ekonomiskt stöd 
som ska ges till arrangörer och ifall det ska vara några motkrav för att erhålla arrangörsstödet.  

 
 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 



  

 

§9  Övriga frågor som anmäls på mötet 
a) Svemo Motorsportsfest 
Jonas informerar om Träffpunkt och Svemo motorsportfest som genomförs 16 oktober 2021 och 
uppmuntrar hela styrelsen att delta.  

 
 
RAPPORTER 
§10  Rapport från sammankallande  

Lördagen den 21:e augusti hade Svemo styrelsemöte. Värt att notera från styrelsemötet är att vi 
kommer att kunna söka pengar (som sektion) för återstart.  
 
Vidare har Svenska Fotbollsförbundet dragit igång ett skiljeförfarande, vad detta kommer 
resultera i är okänt men detta kommer sannolikt tas upp i media. 

 
§11  Rapport från grenkoordinator 
  
 

- Licenser:  

  
- Tävlingar: de tävlingar som genomförts har varit uppskattade och fungerat bra. VM:et i 

Smedjebacken fick besök från Ula Peterson från Svemo förbundsstyrelse som var mycket 

glad och nöjd efter tävlingen. Hon fick ett fantastiskt bemötande av förare och funktionärer.  

- Turtletest: två turtletest genomfördes under våren, ett av SPRT och ett av RescueTeam1.  

- Förarbevis vattenskoter: det är beslutat att det kommer införas ett förarbevis för 

vattenskoter från och med 1 maj 2022.  

- Projekt Framtidens multivattensportanläggning: Projektledaren för projektet, Annette 

Önerud, börjar den 20 september.  

 
Samgåendeprocessen och Svemo: 
- Medlemsansökan IF I skrivande stund har 22 föreningar blivit medlemmar och ytterligare en 

har ansökt igår men ännu inte behandlats. Fyra föreningar återstår.  

- Svemo TA: arbetet med att utveckla Svemo TA pågår. Förhoppningen är att under de 

kommande veckorna kunna börja testa i utvecklingsmiljön. Licensstrukturen är klar och 

upplagd i systemet inom väldigt kort.  

- Översyn NT: Per Benson, Anna-Karin Eriksson och Pernilla Ingvarsson har gjort ett gediget 

arbete med att se över Svemos regelverk och anpassat det så det passar även oss. Hela 

idrottsgruppen på Svemo kansli har också haft en sittning där hela NT gåtts igenom och 

reviderats något. NT revideras vartannat år.  

 
§12 Ekonomirapport 

Ekonomin ser bra ut, den stämmer relativt bra överens med budget på en aggregerad nivå, våra 
intäkter 



  

 

överstiger budget och kostnaderna är lägre än budgeterat utfall per augusti månad. På 
intäktssidan sticker förarlicenserna ut lite i med + 100 % och på kostnadssidan kommer 
inbesparingarna från verksamhetskostnaderna eller sektionskostnaderna i huvudsak. 
Pandemieffekter skulle vi kunna anta.  

 
§13 Övriga rapporter 
 Inga övriga rapporter har inkommit.  
 
§14 Nästa möte 
 Nästa sektionsmöte är planerat till den 29 september 2021.    

  
§12 Mötet avslutas 
 Jonas avslutar mötet.  

 
  
 
 
 
 
Jonas Gustafson, ordförande & mötessekreterare 
 
 
Anna-Karin Eriksson, justerare 
  



  

 

 
BILAGA 2 – Rapport från grenkoordinatorn 
Kanslirapporten är skriven av Jamie Roshage Spörndli som nedan är ”jag”. Perioden som denna 
rapport avser är 15 april-20 augusti 2021 
 
Samgåendeprocessen och Svemo: 

- Medlemsansökan IF I skrivande stund har 22 föreningar blivit medlemmar och ytterligare en 

har ansökt igår men ännu inte behandlats. Fyra föreningar återstår.  

- Projekt Framtidens multivattensportanläggning: Projektledaren för projektet börjar den 20 

september. Hon heter Anette Önerud och kommer jobba 40% fram till årsskiftet och därefter 

75%. Hon är utbildad arkitekt, har arbetat som projektledare på RF och har erfarenhet från 

Orienteringsförbundets alla olika nivåer som ideell.  

- Svemo TA: arbetet med att utveckla Svemo TA pågår. Förhoppningen är att under de 

kommande veckorna kunna börja testa i utvecklingsmiljön. Licensstrukturen är klar och 

upplagd i systemet inom väldigt kort.  

- Översyn NT: Per Benson, Anna-Karin Eriksson och Pernilla Ingvarsson har gjort ett gediget 

arbete med att se över Svemos regelverk och anpassat det så det passar även oss. Hela 

idrottsgruppen på Svemo kansli har också haft en sittning där hela NT gåtts igenom och 

reviderats något. NT revideras vartannat år.  

 
Internt: 

- Licenser:  

  
- Tävlingar: de tävlingar som genomförts har varit uppskattade och fungerat bra. VM:et i 

Smedjebacken fick besök från Ula Peterson från Svemo förbundsstyrelse som var mycket 

glad och nöjd efter tävlingen. Hon fick ett fantastiskt bemötande av förare och funktionärer.  

- Turtletest: två turtletest genomfördes under våren, ett av SPRT och ett av RescueTeam1.  

- Förarbevis vattenskoter: det är beslutat att det kommer införas ett förarbevis för 

vattenskoter från och med 1 maj 2022.  

 
 


