Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit
Tisdag 26januari 2021 kl 19:00 över Teams
Närvarande:

Göran Hedström (GÖH)
Tomas Rundgren (TOR)
Kent Åke Lundberg (KÅL)
Kalle Sundqvist (KAS)
Malin Bergman Lidberg (MBL)

Frånvarande:

Patrik Svensson (PAS)

Minnesanteckningar
1. Välkommen
2. Vad har hänt sedan sist?
Malin – överväger att ta ansvar för kanotslaloms antidopingsprogram inom förbundet samt
utöka ansvaret vad gäller kommunikation att även omfatta kanot.com. Båda sakerna ska
klaras ut i ett möte med Dag.
Tomas – Har haft en del kommunikation med Bobbo kring diverse, men mest kring skidlägret
med Fredrik.
Mötet beslöt att godkänna att en sprint-kanotist från KG får ansluta om han vill.
Kalle – mejl från Bobbo via Isak (även till Nenad) med (konstruktiv) kritik av de
uttagningsregler vi publicerat. Detta tas upp som en separat punkt nedan.
Nenad – Ingenting
Göran – har som alla andra försökt att hänga med i all mejlkorrespodens.
Kent Åke – Dialogen med Kerstin kring Coronarisken i samband med skidlägret i Orsa
Grönklitt. Ärendet är parkerat och vi har accept från förbundet.
Dialogen (monologen) kring uppmaningen till Bobbo att lägga ned Svenska
Kanotslalomförbundet och att upphöra med att bjuda in till nationella tävlingar i kanotslalom
utan sanktion från förbundet har avancerat till styrelsens bord.
Ny ordförande i Forspaddlingskommittén är Jimmy Melin.
3. Bemanning av uppdrag under säsongen
Detta är ett levande dokument och ändringar lär komma, men det är i vart fall en god början.
1. Rank Markkleeberg, april
Kent Åke
2. Rank Tacen, april
Kent Åke
3. Uttagningstävling U23/J Nyköping, maj
4. EM Ivrea, maj
Göran
5. Uttagningstävling U23/J Hosjöholme, maj
6. WC 1 Markkleeberg, juni
Kalle
7. WC 2 Prag,juni
Osäker om den blir av
8. Fors SM Åmsele, juni
Malin, Tomas, Nenad
9. World Ranking Prag, augusti/september
10. EM Solkan inkl läger, augusti
Tomas
11. WC 3 La Seu, september
12. VM Bratislava, september
Patrik har en del att välja bland.

4. Skrivelse från Bo Marcus betr uttagningsregler
Dokumentet är sannolikt skrivet med Monika i fokus.
Tveklöst ska det besvaras och Kent Åke författar ett utkast som övriga får ta del av. KÅL
Sedan tidigare väntar Bo Marcus på svar betr ungdomsläger i Bratislava under ledning av Isak
samt damläger under ledning av Monika. Bra initiativ, men typiska klubbangelägenheter.
Våra medel klarar inte av allt.
Kent Åke har bett tyskarna att lämna ut sina planer och regler för att jämföra med våra.
5. Mötet avslutas
Kungälv 2021-01-26

Kent Åke

