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Protokoll vattensportsektionens möte 2021:3 (2021-09-29) 
Plats: Idrottens Hus, Skanstull med möjlighet att ansluta digitalt genom Microsoft Teams 
  
Kallade: Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim (från 
§7), Lukas Hall, Marco Witt (från §7) och Mari Stensson samt grenkoordinatorn Jamie Roshage 
Spörndli.  
 
§1 Mötet öppnas 
 Jonas Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2  Val av sekreterare. 
 Jamie Roshage Spörndli väljs till sekreterare för mötet.  
 
§3 Val av person jämte sammankallande att justera protokollet 
 Johan Johansson väljs att jämte sammankallande att justera protokollet.  
 
§4 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs med en övrig fråga.  
 
§5  Föregående protokoll 
 Föregående protokoll är inte justerat ännu så det gås igenom först vid nästa möte.  
 
 
BESLUTSPUNKTER 
§6 Andreas Gustafson önskar bli entledigad   

 Den 26 augusti 2021 bad Andreas Gustafsson om att bli entledigad från förbundsstyrelsen 
(SVERA) och sektionen (Svemo) på grund av personliga skäl.  

 
 Sektionen beslutar 
 att bekräftar Andreas Gustafsson önskas om att entledigas från sektionen.  
 
§7  Kriterier för återstartsstöd 

Återstartsstödet är ett ekonomiskt arrangörsstöd som syftar till en återstart och omstart av 
idrotten. För vattensporterna är återstartsstödet avsett för att hjälpa till att få igång 
arrangemang, tävlingar, förarskolor och liknande som har tvingats ställas in under pandemin.  
 
Sektionen diskuterar de föreslagna kriterierna.  

 
 Sektionen beslutar 
 att  fastställa de föreslagna kriterierna för återstartsstödet för vattensportsektionen.  
 
 
DISKUSSIONSPUNKTER 
§8  Verksamhetsplan och budget 2022 

Ett första utkast på verksamhetsplan och budget finns framtaget, sektionen går igenom planen 
och kommer med förslag på vissa justeringar. 

 
§9 Skrivelse efter Saltsjöloppet 

En skrivelse ha inkommit till sektionen efter Saltsjöloppet. Sektionen behöver agera och besvara 
skrivelsen.  
 



  

 

Detta har lett till att Svemo centralt har uppmärksammat att förbundet saknar en uppdaterat 
system för att hantera etik- och moralfrågor och styrelsen avser därför att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram en ny struktur för hur den typen av frågor ska hanteras 
i framtiden.  
 
Sektionen beslutar 
att  uppdra till Jonas Gustafson att ta kontakt med berörda parter.  
 

 
ÖVRIGA FRÅGOR 
§10  Övriga frågor som anmäls på mötet 

 

a) SM-status offshoreklasser  

De fem till antalet startande största klasserna, avseende antal förare, får SM-status 

nästkommande år. I och med pandemin finns inget föregående år att titta på för säsongen 

2021, förslagsvis tittar vi på den senast genomförda säsongen vilket då blir 2019.  

Sektionen beslutar 
att  SM-status för offshoreklasserna 2021 baseras på antalet förare under 2019.  

 
 
RAPPORTER 
§12  Rapport från sammankallande 
 Ingen rapport har inkommit från sammankallande för sektionen.  
 
§13  Rapport från grenkoordinator 
  

- Licenser:  

  
- Tävlingar: sedan förra mötet har två tävlingar genomförts, Saltsjöloppet och Höstracet med 

EM och NM. Efter Saltsjöloppet skickades en skrivelse till sektionen. Svemo förbundsstyrelse 

hade ett styrelsemöte i Öregrund i samband med tävlingen och fick möjlighet att på 

söndagen se tävlingen på nära håll genom en båttur med Lennart ”Lelle” Jansson.  

- Turtletest: ett turtletest har genomförts för två cockpitåkare av SPRT.  

- Framtidens multivattensportanläggning: Projektledaren Annette började i måndags och har 

fått en introduktion om alla sporterna.  

Samgåendeprocessen och Svemo: 
- Medlemsansökan IF I skrivande stund har 23 av ”våra” föreningar blivit medlemmar i Svemo. 

Ytterligare två har tagit kontakt med oss och visat intresse men det går trögt.  

- Svemo TA: licensstrukturen är klar och upplagt i TA, tävlingsstrukturen läggs upp nu i 

testmiljön. På förbundsmötet ska det vara klart för en första genomgång.  

- NT: Regelverket har gått igenom, de ändringar som Anna-Karin Eriksson, Per Benson och 

Pernilla Ingvarsson föreslagit har gått igenom. Vi har en stor puck vad gäller juryns mandat 

och 



  

 

uppdrag som jag till sist lyckades få igenom för 2022-2023 men där vi ålats att se över hur vi 

ska kunna förändra detta till kommande period. Förhoppningen är att kunna skapa förståelse 

istället för att vi ska behöva göra om hela ”tävlings-hierarkin”.  

- Bokföring: 1 oktober tar Martin Jarl, Ekonomichef över bokföringen även för SVERA. Andrea 

på RF ekonomi kommer att göra klart bokslut med årsredovisning och revision för 

innevarande räkenskapsår och sedan lämna över till Martin.  

- Utbildning: Johan de Bourg tillsammans med Henrik Esting som jobbar med utbildning på 

Svemo håller på att anpassa våra digitala utbildningar och lägga upp dom i den digitala 

utbildningsplattformen IUP. Kompisräddnings-utbildningen ska även anpassas efter 

watercross.   

 
§14 Ekonomirapport 

I korta drag överstiger era intäkter budget med ca 60 tkr + att ni sparar in ca 150 tkr på 
kostnadssidan per 31/8.  Resultatet är + 210 tkr jämfört med budget per 31/8 och resultatet ser 
ut att hålla i sig om jag tittar på september månad 

 
§15 Övriga rapporter 
 Inga övriga rapporter.  
 
§16 Nästa möte 
 Nästa sektionsmöte är planerat till den 8 november 2021 klockan 18.00.   

  
§17 Mötet avslutas 
 Jonas Gustafson avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
Jonas Gustafson, ordförande       Jamie Roshage Spörndli, mötessekreterare 
 
 
Johan Johansson, justerare 
 


