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Närvarande 

Anna-Karin Eriksson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim (från punkt 5.1), 

Mats Örtendahl, och Mari Stensson samt grenkoordinatorn Jamie Roshage Spörndli.  

Anmält frånvaro 

Erika Ohlsson, Lukas Hall och Marco Witt 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Jonas Gustafson öppnar mötet. Jonas inleder med att berätta för sektionen att han blivit vald 

till Svemos förbundsstyrelsen och därmed inte får fortsätta vara sammankallande för 

sektionen, därför kommer Mari Stenson gå in som sammankallande.  

Jamie inleder också med att berätta att hon har fått ett nytt jobb som biträdande 

generalsekreterare för Svemo och därför kommer lämna tjänsten som koordinator för 

vattensporterna. Detta kommer offentliggöras under morgondagen.  

Dagordningen godkänns med en övrig fråga.  

 

2.  Val av justerare  

Johan Johansson väljs till justerare. 

 

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

4. Resultatrapport 

Resultatrapporten efter marsmånad visar inte jättemycket då verksamheten inte kommit 

igång. Alla personal-, kanslikostnader och kostnader för internationella mästerskaps bokförs 

centralt.  

 

5. Ärenden 

5.1 Tidtagningssystem 

Jonas Gustafson och Patrik Eriksson har haft ett möte med tidtagningssystemet 
Time4Racing. Ett välbyggt system som har använts internationellt under många år. Systemet 
användes på tävlingen i Smedjebacken förra året.   

Vattensportsektionen beslutar 

att bjuda in både aquabike- och rundbanearrangörer till en digital presentation av 
hur Time4racing ser ut samt för sektionen att skanna av hur stort intresset för 
att använda systemet är och ifall sektionen ska arbeta vidare med frågan.  
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5.2 Fördelning återstartsstöd omgång 1 

Arbetsgruppen som tillsattes vid förra sektionsmötet har arbetat fram ett förslag på fördelning 

av återstartsstöd omgång 1 (300 000 kr). Stödet ska användas för att täcka delar av 

kostnaderna för räddningsteam och/eller ambulans i samband med ett arrangemang. 

Totalt har 13 föreningar skickat in 22 ansökningar om 632 500 kr.  

Vattensportsektionen beslutar 

att fastställa fördelningen av återstartstödet omgång 1.  

att uppdra till Jamie att skicka ut besked till föreningarna.  

 

6. Rapporter 

6.1 Rapport från sammankallande 

Jonas berättar kort om Svemos förbundsmöte. På mötet valdes bland annat en ny 
ordförande Robert Svensson. Håkan Leeman har tackat för sig och Jonas har å SVERAs 
vägnar tackat av Håkan och tackat för ett gott samarbete kring samgåendeprocessen. 
Kvällen avslutades med att en kunglig medalj delades ut till Christer Gustafsson.  
 

6.2 Rapport från grenkoordinator 

Rapporten avser perioden från senaste sektionsmöte tills dessa handlingar skickas ut.  

Vattensporterna: 

- SR är i klart och publicerat här https://regler.svemo.se/regelbocker/vattensport  

- Arena Vattnet: rapporten har tryckts om någon vill ha ett fysiskt exemplar. En 

hemsida har skapats och är under uppbyggnad där tanken är att samla gemensam 

kommunikation som vi sedan sprider i våra kanaler: https://www.arenavattnet.se/ Nu 

går vi in i nästa fas som är just att sprida projektet samt titta på hur vi ska gå vidare.  

- Jag och Tommy har haft ett första möte med Umeå och RF-SISU Västerbotten om 

SM-veckan i Umeå 2023. Ett inledande möte för att se vilka förväntningar vi har på 

varandra.  

- Till utbildningshelgen i Karlstad i slutet på april är det 30 anmälda. Utbildningen 

arrangeras ihop med Norges motorsportförbund så det kommer vara både svenska 

och norska deltagare.  

Samgåendeprocessen: 

- Arbetet med utveckling av tävlingsdelen i Svemo TA är nu prioriterat och ska vara 

klart under april. Fordonsdelen är klar men vi saknar fortfarande en bra lösning för att 

kunna anmäla navigatörer och följden blir då att export-/importlösning för 

Webtracking inte kan byggas klart förrän anmälningsdelen är klar. Det som är bra är 

dock att det går att ladda upp resultat manuellt från Webtracking.  

- Licensavdelningen har fått lista på alla funktionärer som ska läggas upp i 

licenssystemet under den närmsta tiden. Det saknas fortfarande en hel del personer i 

medlemsregisterna.  

- På fredag kommer jag tillsammans med Thomas Bergström på RF sammanställa en 

utvärdering av hur samgåendeprocessen har gått.  

https://regler.svemo.se/regelbocker/vattensport
https://www.arenavattnet.se/
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7.  Övriga frågor 

a) sektionens namn 

Sektionens namn är ifrågasatt och kommenteras ofta. Sektionen diskuterar en eventuell 

namnändring och vad det nya namnet i så fall skulle vara. Det bästa förslaget på sittande 

möte är ”Sektionen för motorsport på vatten” men frågan tas upp på nästa möte igen.  

 

8. Nästa möte 

Nästa möte är planerat till den 17 maj 2022 i Idrottens Hus, Stockholm.  

9.  Avslutning  

Mötet avslutas och alla ser fram emot att ses i Stockholm i maj.  

 

Vid protokollet   Sammankallande 

 

 

Jamie Roshage Spörndli  Jonas Gustafson 

    

   

 

 

Justerare 

 

 

Johan Johansson 


