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Deltagare Svemo 

Pelle Larsson  Sammankallande (ny) 

Anna-Karin Eriksson  Ledamot 

Emma Wilhelmsson-Grubb Ledamot (ny) 

Tom Sellerholm  Ledamot (ny) 

Kari Fredheim  Ledamot 

Mari Stensson  Ledamot  

Sven Johansson  Ledamot (ny) 

Jonas Nordberg   Koordinator (ny) 

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Pelle öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Den utskickade 
dagordningen godkändes. 

 
2. Val av justerare 

Anna-Karin valdes att justera mötesprotokollet. 
 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

 

4. Ärenden 

4.1 Uppdragsbeskrivning & roller 

Sektionen tar del av och går igenom uppdragsbeskrivningen för 
vattensportsektionen. Eventuella roller diskuteras. 

 

4.2 Teams-Grupp, Svemo-mail och intern kommunikation 

Sektionen startar en teams-grupp för att enkelt samla dokument. Alla 
ledamöter får en ny mail som ska samlas under vattensport@svemo.se. 
Sektionen diskuterar kommunikationsvägar och arbetssätt. 

 

4.3 TA  

TA-systemet lyfts. Sektionen konstaterar bristen på kunskap i det 
emellanåt svåra stödsystemet. 

Beslut: Möte med TA-support ska bokas in i februari för att fånga upp de 
frågetecknen. 

 
4.4 Budget & Verksamhetsplan 
 Sektionen tar del av budget & verksamhetsplan för 2023.  
 Sektionen diskuterar bland annat satsningar på funktionärer. 
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4.5  Råd  
Sektionen ser nyttan och potentialen av olika råd (tidigare kommitté) för 
respektive gren under vattensporter.  
Beslut: Råd för respektive gren ska skapas. 
Arbetet med att tillsätta individer och kommunicera förväntan på dessa 
påbörjas. 

  
 
4.6  Regler S12 

Sektionen tar del av regelbok-plattformen. Regelförändringsprocessen 

ska tydliggöras. De nya UIM reglerna diskuteras. Möjliga 

dispenslösningar ska tas fram. 

 
4.7 Kommunikation & föreningskontakt 

Sektionen diskuterar möjliga sätt att nå ut med rörlig bild. Sektionen ska 
tillsätta ett PR-Råd för att sprida sporten.  
Sektionen skall åka ut och besöka klubbar för att etablera kontakt med 
föreningar. Starta dialog för att samla ett framtida resursteam och 
elitsatsning på nya funktionärer. 

  
  
4.8  Nordiskt möte 
 I år är det Sveriges tur att hålla i det Nordiska mötet. 
 Mötet kommer att genomföras den 4-5 mars runt/i Stockholm. 
 Inbjudan är skickad till berörda federationer. 
  
 
4.9 Dispenser 

Beslut: Tom Sellerholm ska ta fram ett förslag för gången av 
dispensansökningar. 
 

4.10 UIM regler 
Beslut: Tom Sellerholm får uppdrag att skriva ett dispensförslag för 
GT15.  
Tom Sellerholm ska även se över det nationella hjälmreglementet 7.1 & 
8.1. 
 

  
5. Rapporter 
5.1 Rapport från sammankallande  

  -Återstartsstöd - elitidrott 
 

 
5.2 Rapport från grenkoordinator  
 - 
 
6.  Övriga frågor 

 - 
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7. Nästa möte 

Nästa möte är omplanerades till den 28/1 kl 10.00 på kansliet.  

8. Mötet avslutades 

Pelle tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
Vid protokollet   Justerats av  
 
Jonas Nordberg   Anna-Karin Eriksson 
2023-01-13    2023-01-18 


