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Närvarande 

Anna-Karin Eriksson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Mats Örtendahl, och Mari Stensson 

samt grenkoordinatorn Jamie Roshage Spörndli.  

 

Anmält frånvaro 

Erika Ohlsson, Johan Johansson, Lukas Hall och Marco Witt 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Jonas Gustafson öppnar mötet. Precis innan mötet har sektionen fått en 

presentation av Pelle Larsson om vad framtidsgruppen arbetar med och de 

förslag på att utveckla sporten som diskuterats inom gruppen samt en 

presentation av Anette Önerud om projektet Multifunktionella 

vattensportanläggningar och resultatet av föreningsenkäten som genomfördes 

under vintern. 

 

2.  Val av justerare  

 Mari Stensson väljs till justerare.  

 

3. Föregående protokoll  

 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

4. Resultatrapport 

Resultatrapporten efter januarimånad visar ingenting då det inte har funnits några 

verksamhetskostnader under januari.  

Två andra frågor som har med ekonomi att göra har anmälts till mötet. 

Tidtagningssystemet Time4racing: i flera olika sammanhang har tidtagningssystemet 

Time4racing tagits upp som förslag på ett tidtagningssystem som kan användas på alla 

vattensporttävlingar, främst rundbanetävlingar. Sektionen har fått ta del av prisexempel. 

Frågan kring sektionens kommittéers budget lyfts. Offshorekommittén har äskat pengar för 

möteskostnader och lagledare. Vattensportsektionen diskuterar lagledare och konstaterar att 

det inte finns utrymme i budgeten att göra en satsning på lagledare i år utan sektionen får ta 

med det i budgetarbetet inför 2023.  

Vattensportsektionen beslutar 

att tillsätta en arbetsgrupp med ledning av Jonas Gustafson som får titta närmare 
på dels hur systemet fungerar för de som inte är bekanta med systemet, dels 
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hur finansiering skulle kunna se ut, dels om systemet skulle kunna synkas med 
Svemo TA.  

att uppdra till Jamie att se över ifall det redan används något tidtagningssystem 
utan transpondrar inom någon av förbundets andra grenar. 

att avsätta 7 000 kr/kommitté i budgeten för aquabike-, offshore- och 
rundbanekommitténs möteskostnader.  

 

5. Ärenden 

5.1 Kommittéer 

Uppföljning efter förra mötet om hur arbetet med tillsättandet av kommittéer har gått.  

Offshorekommittén består av Mikael Lundblad (sammankallande), Rasmus Hamrén, Gustaf 

Thulin, Mari Stensson och en vakant plats avsedd för någon som vill arbeta mot 

ungdomsklasserna.  

Aquabikekommittén fortsätter med samma sammansättning som under 2021  

Arbetet med att tillsätta en rundbanekommitté pågår.  

 

5.2 Arbetsgrupp för återstartsstödet 

Den 31 mars 2022 är sista dag att ansöka om återstartsstöd för vattensporterna. Jamie 
önskar en arbetsgrupp att tillsammans kunna förbereda ett förslag på fördelning av 
återstartsstödet omgång 1.  

Hittills har det inkommit nio ansökningar från sex föreningar som tillsammans ansökt om 
243 000 kr totalt.   

Ytterligare 150 000 kr tillkommit i återstartsstöd omgång 2, dessa ska användas för att 
utbilda funktionärer.  

 

Vattensportsektionen beslutar 

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Jamie, Kari och Anna-Karin som ska ta 
fram ett förslag på fördelning av återstartsstöd omgång 1 till nästa 
sektionsmöte.  

 

 

6. Rapporter 

6.1 Rapport från sammankallande 

Jonas rapporterar från det Nordiska mötet som genomfördes digitalt den 19 februari 2022. 
Mötet diskuterade framförallt frågor kring nordiskt mästerskap, Smedjebacken har fått NM i 
rundbana, Imatra i Finland har fått NM i offshore och om möjligt körs NM i aquabike i 
Stenungsund.  
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Summer up genomfördes digitalt igår, den 22 februari 2022. Ungefär 20 deltagare från 
rundbana och offshore. Säsongen 2021 och tillhörande kontrollantrapporter gicks igenom.  
 
 
 

6.2 Rapport från grenkoordinator 

Rapporten avser perioden 20 januari 2022-16 februari 2022.  

Vattensporterna: 

- SR är i stort sett klart, kommer förhoppningsvis kunna publiceras de närmsta 

veckorna. Jag behöver föra över alla klassreglementen till det digitala regelsystemet 

innan.  

- Arena Vattnet: vi har fått en första presentation av resultatet av enkäten och fått se ett 

första utkast av delrapporten. Dialog har inletts om hur vi tar projektet vidare. 

Sektionen får en presentation av resultatet aningen på detta, eller nästa möte.  

- Vi har ansökt om att delta på SM-veckan i Umeå 2023 med aquabike och förarbetet 

har påbörjats, främst av Tommy Jacobsson och Johan Johansson med visst stöd av 

sportchef Annika Pettersson.  

- Vi har haft inbrott i räddningsbåten i veckan och bränsletankarna har stulits, ena 

tanken har dock hittats tom i närheten. Händelsen är polisanmäld och vi undersöker 

vad vår försäkring täcker.  

- Underlagen till Svemos verksamhetsberättelse är inskickade och klara.  

 

Samgåendeprocessen: 

- Vi har köpt en sida i UIMs yearbook med syftet att få in samgåendet i UIMs årsbok 

men vi kommer även fokusera på att året som varit inte har inneburit några större 

skillnader mot SVERA och att vi blickar framåt och fortsätter på samma sätt som 

tidigare.  

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

tidsplanen. Däremot är den förberedande tävlingsadministrationsdelen klar och går 

att använda, vi kommer genomföra utbildningar med alla arrangörer under våren. Det 

som återstår är anmälningsdelen för förare i den delen där de ska registrera fordon 

samt hur navigatörer ska registreras vid anmälan för att finnas med i exporten till 

deltagarlistor samt export till webtracking.  

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

 

7. Nästa möte 

Nästa möte är planerat till den 6 april 2022. 

Mötet den 18 maj 2022 flyttas till den 17 maj 2022 och blir fysiskt i Idrottens Hus i Stockholm.  
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8.  Avslutning 

Jonas avslutar mötet.  

 

Vid protokollet   Sammankallande 

 

 

Jamie Roshage Spörndli  Jonas Gustafson 

    

   

 

 

Justerare 

 

 

Mari Stensson 


