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Deltagare Svemo 

Mari Stensson  Sammankallande (ny) 

Anna-Karin Eriksson  Ledamot 

Emma Wilhelmsson-Grubb Ledamot  

Tom Sellerholm  Ledamot  

Kari Fredheim  Ledamot 

Mats Örtendahl  Ledamot 

Jonas Nordberg   Koordinator 

Jamie Spörndli  Biträdande Generalsekreterare   

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Mari 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 Budget och Verksamhetsplan 

 

Sektionen tar del av budgeten. Underlag för återstartsstöd från RF är på gång. 
Tidigare post om arvode till lagledare utgår, p.g.a. prioriteringar.   

 

4.2 Licenser / TA 

 

Funktionärslicenser ligger idag utanför TA. Arbete med att få till en 
”funktionärsbricka” i TA-profilen är påbörjat och kommer förhoppningsvis vara 
klart innan säsongen. Koordinatorn inventerar och informerar föreningarna om 
funktionärernas eventuella behov av återträning.   

 

De olika licenserna har tydliggjorts på hemsidan. https://www.svemo.se/vara-
sportgrenar/start-offshore/licenser-offshore  

Förtydande angående ålder och att navigatörslicens inkluderas i förarlicensen. 

 

Fortsatt arbete med en del uppdateringar i TA behövs samt som tidigare nämnt 
ett utbildningstillfälle. 

 
  

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-offshore/licenser-offshore
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-offshore/licenser-offshore
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4.3 Nordiska mötet 
 

Jonas Gustafsson tar sig an uppgiften att planera och genomföra det Nordiska 
mötet som Sverige anordnar i år. Mötet planeras att genomföras den 4-5 mars i 
Idrottenshus, Stockholm. En av frågorna som är viktiga att lyfta under mötet är 
hur vi hanterar varandras försäkringar. 

 
4.4 Allt för sjön 

 

Sektionen har sträckt ut händer ute i verksamheten kring bemanning av vår 
monter på för mässan. Per Benson har tillfrågats att vara sammankallande för 
projektet. Den 2/2 ska ett extra möte hållas via Teams. Bemanningsschema, 
trycksaker, platskarta m.m. behövs tas fram.  

 
4.5 Hantering av Dispens GT15 
  

För nationellt tävlande i Sverige kommer de regelförändringar som vid årsskiftet 
trädde i kraft via UIM att frysas till 2022 års UIM-regler. Ett tydliggörande 
kommer i separat nyhet som publicerats på Svemos hemsida för att sedan 
delas vidare på Svemovattenssports Facebook-sida. 

 
4.6 Råd / kommittéer / klasscoacher  
  

Aquabike-rådet är sammansatt. Sammankallande är Eric Jakobsson från 
Kumla.  
Förytligande kommer i separat nyhet på Svemos hemsida.  
 
För att komma i gång med flera råd har Tom Sellerholm tagit på sig rollen som 
temporär sammankallande i offshore-, rundbana och tekniska rådet. 
 
Björn Söderholm har anmält intresse för ta fram en projektbeskrivning hur V-
klassen kan växa och utvecklas. 

 
4.7 Hemsidan Svera.org 
 
 Bordläggs till nästa möte. 
 
4.8 Supervisors inför 2023 
 
 Bordläggs till nästa möte. 
 
4.9 Utbildningar 
  

Premilärt datum 10-12 mars i utbildning för - arrangörer och teknisk personal 
(rundbana och offshore) är publicerat på Facebook. Utbildningen planeras att 
genomföras i Norge. Det saknas fortfarande planerad utbildningen för 
mätfunktionärer.  
 
En del av ärendet går in i punkt 4.2. Sektionen vill få till en smidigare hantering 
av funktionärslicenser via TA samt utbildningsplattformen. En inventering på 
föreningsnivå ska genomföras. 



Protokoll Vattensportsektionen nr.2 2023 

2023-01-28 Svemo kansli, Norrköping  

 

                                                                         

Information och kallelser till det årliga återträningstillfället ”Summer Up” mötet 
behöver tydliggöras. 

 
4.10 Tävlingsrapport 
 
 Bordläggs till nästa möte. 
  

4.11 Tredjepartsförsäkringen 

 

 Bordläggs till nästa möte. 

 
4.12  SM-veckan Umeå (aquabike) 

 

Efter en väldigt lyckad tävling under SM-veckan i Linköping 2022 anses 
aquabike som en av huvudattraktionerna. SM-veckan har stor spridning med ca 
400 000 Tv-tittare. 

Mats Örtendahl presenterar kort om planerna och arbetet som sker i 
aquabikerådet. Sektionen har budgeterat för att täcka en del av kostnaderna för 
funktionärerna på evenemanget.  

Aquabike-rådet vill fortsätta med SM-veckan även i framtiden. 

Anmälan till nästa års SM-vecka (2024) stänger den 8 februari. 

 

4.13 Fler sektionsmedlemmar 

 

Eftersom vattensportssektionen består av SVERA:s styrelse behövs det fler 
sektionsmedlemmar för att ersätta de två medlemmarna som avsagt sina 
uppdrag sedan SVERA:s förbundsmöte 2022. 

 

4.14 Förbundsmötet 2023 

 

Sektionen har börjat titta på möjliga datum, men bordlägger beslut till nästa 
möte. 

 

4.15 Verksamhetsberättelser 

 

Sektionen ser ett behov av fler filmer som berättar hur Svemo arbetar, även hur 
man navigerar sig i olika verktyg & funktioner inom organisationen. Koordinator 
tar med sig frågan till kansliet. 

 

4.16 Nuläges-situation i klasserna 2023 

 

 Bordläggs till nästa möte. 

 

4.17 Ungdomsträff vintern 2023 

 

Sektionen diskuterar möjligheten till en ungdomsträff i samband med 
förbundsmötet. Emma undersöker ärendet vidare. 

 

4.18 PR & Marknadsföring 
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 Bordläggs till nästa möte. 

 

4.19 GT10 

 

 Bordläggs till nästa möte. 

 

4.20 UIM 

  

Sektionen vill se mer regelbundna ”uppsamlingsmöten” med våra UIM-
representanter. 

 

 

4.21 Elektrifiering 

 

 Bordläggs till nästa möte. 

 

4.22 Roller i sektionen 

 

 Bordläggs till nästa möte. 
5. Rapporter 

5.1 Rapport från sammankallande  
  - 

 
 
5.2 Rapport från grenkoordinator  
 - Licensstatistik, genomgång av nuläget. 
 
6.  Övriga frågor 

 - 
7. Nästa möte 

Nästa möte är den 15/2 kl. 18:00 på Teams.  

8. Mötet avslutades 

Mari tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
Vid protokollet   Justerats av  
 
Jonas Nordberg   Anna-Karin Eriksson 
2023-01-28    2023-02-07 


