
 

 

Protokoll vattensportsektionens möte 2021:4 (2021-11-08) 
Plats: Idrottens Hus, Skanstull med möjlighet att ansluta digitalt genom Microsoft Teams 
  
Närvarande: Anna-Karin Eriksson (Teams), Erika Ohlsson (Teams), Johan Johansson (Teams), Jonas 
Gustafsson, Kari Fredheim, Mari Stensson (Teams) och samt grenkoordinatorn Jamie Roshage 
Spörndli.  
 
Anmält frånvaro: Lukas Hall och Marco Witt 
 
§1 Mötet öppnas 
 Jonas Gustafson öppnar mötet.  
 
§2  Val av sekreterare 
 Jamie Roshage Spörndli väljs till sekreterare för mötet.  
 
§3 Val av person jämte sammankallande att justera protokollet 
 Kari Fredheim väljs att jämte sammankallande att justera protokollet.  
 
§4 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs utan några övriga frågor.  
 
§5  Föregående protokoll 

Föregående protokoll från mötena i augusti och september gås igenom och läggs till 
handlingarna.  

 
BESLUTSPUNKTER 
 
§6 Förslag till beslut; dispens UL-båt 
 Punkten bordläggs tills det finns ett beslutsunderlag.  

 
 
§7 Bestämmelser Elitförarmärket 

Svemo har ett Elitförarmärke som är att jämföra med Stora Grabbars Märke. Syftet med de båda 
märkena är att uppmuntra och premiera eliten. Skillnaden mellan märkena är att för att få 
SVERAs Stora grabbars märke krävs 35 poäng. För att få Svemos Elitförarmärke krävs 25 poäng. 
För att vi inte ska ha ett separat regelverk behöver poängberäkningen anpassas något för att inte 
bli för enkelt att uppnå.  
 
Viktigt att tydliggöra att både förare och navigatör kan få Elitförarmärket samt att man från 
vattensporterna får tillgodoräkna sig poäng från verksamhet som legat i SVERA.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
att  föreslå det föreslagna regelverket för vattensporterna kopplat till Elitförarmärket.   

 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
§8  Övriga frågor som anmäls på mötet 
 Inga övriga frågor anmälda på mötet.  
 
 
 



_  

 

RAPPORTER 
§9 Rapport från sammankallande 

Jonas berättar om Svemos träffpunkt som genomfördes i mitten på oktober. Det har varit 
mycket positiva kommentarer kring att det var så många från vattensporterna som deltog. 

 
§10 Rapport från grenkoordinator 

Rapporten är skriven av Jamie Roshage Spörndli som nedan är ”jag”. Perioden som denna 
rapport avser är 23 september-2 november 2021 

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

Ängelholms Jetski Klubb har lagt ner sin verksamhet.  

- Svemo TA: licensstrukturen är klar och upplagt i TA. Systemet är även testat för rundbana 

och aquabike och nu ska offshore testas som är lite mer komplicerat i och med olika krav på 

förare och navigatörer. På förbundsmötet ska det vara klart för en första genomgång.  

- Bokföring: sedan 1 oktober har Martin Jarl, Ekonomichef Svemo tagit över bokföringen även 

för SVERA. Andrea på RF ekonomi kommer att göra klart bokslut med årsredovisning och 

revision som genomförs tisdag 2 november 2021 för innevarande räkenskapsår och sedan 

lämna över till Martin. Martin har tillgång till banken och allt är förberett i Fortnox.  

Internt: 
- Förbundsbestraffning: Vid Roslagsloppet diskades en båt efter efterbesiktning av motor. Den 

20 september inkom anmälan om förbundsbestraffning från Jonas Gustafson som var 

kontrollant. Den skickas vidare till Svemo disciplinnämnd som nu inväntar kompletterande 

uppgifter. Detta ska vara kompletterat senast måndag 8 november 2021.  

- UIM GA: har genomförts och vi fick igenom våra motioner om P750 propellrar och GPS-

system vid hastighetsrekord.  

- Svemo Träffpunkt genomfördes i mitten på oktober där vi fick presentera våra grenar och 

verksamhet. En lyckad helg där jag upplevde att många var nyfikna på oss.  

- Media & PR-grupp: Jonas sammankallade till en media & PR-grupp som hade sitt första möte 

i förra veckan.  

  
§11 Ekonomirapport 
 Ingen ekonomirapport finns till detta möte, rapport efter oktober skickas ut så fort det är klart.  
 
§12 Övriga rapporter 
 Inga övriga rapporter.  
 
§13 Nästa möte 

Nästa sektionsmöte är planerat till den 18 november 2022 klockan 18.00.  
Sektionen samlas också i samband med SVERA förbundsmöte.   
  

§14 Mötet avslutas 
 Jonas Gustafson avslutar mötet.  
 
Jonas Gustafson, ordförande       Jamie Roshage Spörndli, mötessekreterare 
 
 
Kari Fredheim, justerare 

 


