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Närvarande: 

Anna-Karin Eriksson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Marco Witt och 

Mari Stensson samt grenkoordinatorn Jamie Roshage Spörndli.  

 

Anmält frånvaro: 

Lukas Hall och Mats Örtendahl. 

 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Jonas öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Idrottens Hus. Dagordningen godkänds 

med en övrig fråga.  

 

2.  Val av justerare 

Mari Stensson väljs till justerare för mötet.  

  

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

4. Ekonomirapport 

Resultatrapporten gås igenom. Det är stora kostnader bokförda för utbildningshelgen i 

Karlstad medan intäkterna ligger på nästa månad.   

 

5. Ärenden 

5.1 Sektionens namn 

Sektionens namn är ifrågasatt och kommenteras ofta, att hitta ett namn som inkluderar alla 
grenarna är inte helt lätt.  

Sektionen diskuterar frågan och bordlägger frågan. Johan får i uppdrag att stämma av med 
aquabike-klubbarna och Jamie får i uppdrag att ta kontakt med föreningarna.  

 

5.2 Erika Ohlsson lämnar sitt uppdrag i sektionen 

Erika Ohlsson har bett om att få lämna sitt uppdrag i sektion. Sektionen tackar för hennes 
engagemang de senaste åren.  
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Sektionen beslutar 

att godta Erikas önskan om att få lämna sitt uppdrag.  

 

6. Rapporter 

6.1 Rapport från sammankallande 

Jonas informerar om vad som är på gång inom Svemo, bland annat en ny hemsida som ska 

vara klar innan årsskiftet.  

 

Utbildningshelgen i Karlstad var lyckad, samarbetet med Norge var en succé.   

 

6.2 Rapport från grenkoordinator 

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

Vattensporterna: 

- Arena Vattnet: två nya projektansökningar är inskickade för att kunna fortsätta arbetet 

med Arena Vattnet, vi förväntas få svar innan semestrarna.  

• Konceptutveckling: Syftet är att skapa konceptet ”Välkommen till Arena Vattnet”. 

För att genom konkreta förslag och mallar stötta såväl våra förbund, distrikt och 

föreningar men också kommuner och större organisationer som vill utveckla eller 

skapa nya platser för barn och ungdomsidrott i framtiden. 

• Syftet är att de fem vattenidrotterna från samarbetet Arena vattnet tillsammans 

ska ta fram ett gemensamt idrottsmiljöpolitiskt program och vision. Vidare är syftet 

att använda materialet, ihop med anläggningsrapporten Arena Vattnet från 2022 

för en kommunikationssatsning internt och externt. En satsning för att höja 

kunskapen och medvetenheten om vattensporternas behov och möjligheter 

gällande plats för idrott till barn och ungdom – framför allt som föreningsidrott, 

men även i form av spontanidrott och prova-på-verksamhet.   

Ett öppet forum kommer hållas 19 maj för alla föreningar, för att samla ihop tankar 

och idéer kring hur vi ska kunna fortsätta utveckla den multifunktionella 

idrottsanläggningen vid vattnet.   

- De första tävlingarna är upplagda och klara i TA, SM-deltävlingen i aquabike i Kumla 

var först ut.  

- Utbildningshelgen i Karlstad är genomfört och utvärderingarna signalerar att det varit 

en bra helt. Att göra det ihop med Norge var mycket uppskattat och det var kul att 

äntligen ses igen.  

- Rekryteringen av min efterträdare är påbörjad och sökts av rekryteringsföretaget 

PerformIQ.  

 

Samgåendeprocessen: 

- Arbetet med utveckling av tävlingsdelen i Svemo TA har stött på alla utmaningar vi 

kunnat under den här senaste perioden däribland sjukskrivna programmerare som 

satte stopp för hela processen. För rundbana och aquabike är allt klart, för offshore 

felsöks nu anmälningsdelen för navigatörer som verkar fungera felfritt med endast 

bara några små justeringar som behöver göras. Det går förhoppningsvis ut live under 

morgondagen.  
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Övriga frågor 

a) Läkarintyg 

Svemos läkarintyg har ifrågasatts då det är förändrat mot hur SVERAs läkarintyg såg 

ut tidigare. Läkarintyget är mer avancerat och mer kostsamt. Läkarintyget används 

även för de internationella förarna vilket kommer bli mycket kostsamt. 

 

Sektionen beslutar 

att uppdra till Jamie att förmedla frågan vidare till medicinska rådet.  

 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte är planerat till den 19 juni 2022 digitalt.  

 

8.  Avslutning  

Jonas avslutar mötet.  

 

 


