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Deltagare Svemo 

Mari Stensson  Sammankallande  

Anna-Karin Eriksson  Ledamot 

Emma Wilhelmsson-Grubb Ledamot  

Tom Sellerholm  Ledamot  

Kari Fredheim  Ledamot 

Mats Örtendahl  Ledamot 

Johan Johansson  Ledamot (Ny) 

Jonas Nordberg   Koordinator  

 
 
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 Allt för sjön 
  
 Sektionen inventerade materialet som fanns i förrådet på idrottens hus. 

Emma och Mari ska ta fram ett intresseformulär där besökare på mässan kan 
lämna uppgifter och specificera vad just de är intresserade av. Efter ett antal 
sittningar med Per Benson som sammankallande är det mesta klart inför 
mässan. Återigen tackar sektionen alla som hjälpt till för att göra detta möjligt. 

 
4.2 Råd / Kommittéer / Klasscoacher 

 
Sektionen kommer så snart som möjligt bjuda in till en träff där alla 
klasscoacher kommer bli inbjudna. 

 
4.3 Tävlingsrapport 

 
Föregående år fanns det en tävlingsrapportsmall som inte matchade med den 
information som supervisorn förväntades rapportera av in i TA efter avslutad 
tävling. Det var heller inte många rapporter till antalet som rapporterades in. Att 
just rapportera av tävlingen från supervisorn är ett krav för att få tävlingen 
avslutad i TA. Först när tävlingen är avslutad betalas de sista 10% av 
startavgifterna ut till föreningarna. Olyckligtvis var detta inte känt föregående år. 
Vidtagen åtgärd för att förhindra återupprepning är inplanering av 
arrangörsutbildning i TA.   
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4.4 Fler sektionsmedlemmar 
 
 Sektionen välkomnar varmt Johan Johansson till sektionen. 
 Fortsatt arbete med att hitta fler sektionsmedlemmar fortsätter. 
 
4.5 Nuläges-situation i klasserna 2023 
 

Sektionen diskuterar hur vi kan rikta och fånga upp möjliga intressenter på den 
kommande mässan. 

 
4.6 Tredjepartsförsäkringen 
 
 Emma har kontaktat Trygg Hansa och fått certifikatet uppdaterat för 2023. 
 
4.7 Roller i sektionen 
 
 Sektionen planerar in ett separat arbetsmöte för att sammanställa detta.  
 
4.8 Återstartsstöd (omgång 3) 
 

Nu är Svemos återstartsplan för omgång 3 godkänd av RF. En nyhet kommer 
gå ut på hemsidan och Facebook. Mer info: https://www.svemo.se/for-
foreningen/aterstartsstod  

 
4.9 Tävlingskalendern 2023  
 

Nu börjar tävlingskalendern fyllas på. Tävlingskalendern på Svemo:s hemsida 
speglar tävlingarna som är inlagda och betalade i TA. Nationella statustävlingar 
så som SM och RM ska skickas på separat tävlingsansökanblankett senast 31 
december året innan. Övriga tävlingar kan man söka direkt via TA. 

 
4.10 UIM course 
 

Medlemsförbund som vill lansera UIM Youth Development Program i sitt land 
uppmanas att registrera upp till två representanter för att delta i denna kurs, där 
de kan erhålla UIM YDP Instructor/Trainer Certificate som ger dem rätt att 
leverera UIM "Propstars" kurser på lokal och nationell nivå. 

 
4.11 Ungdomsträff 
 

Matilda Wiberg och Hanna Atterling planerar en träff där ungdomar inom 
vattensporterna ska kunna ses och lära känna varandra under en rolig aktivitet. 

 

 
  
5. Rapporter 
5.1 Förarstatistik 
 Sektionen tar del av den aktuella licensstatistiken. 
 
6.  Övriga frågor 

https://www.svemo.se/for-foreningen/aterstartsstod
https://www.svemo.se/for-foreningen/aterstartsstod
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7. Nästa möte 

Nästa möte är 22/3  

8. Mötet avslutades 

Mari tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
Vid protokollet   Justerats av  
 
Jonas Nordberg   Anna-Karin Eriksson 
2023-02-19    2023-03-13 


