Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit
Måndag 19 april 2021 kl 20:00 över Teams
Närvarande:

Adjungerad:
Frånvarande:
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Göran Hedström (GÖH)
Tomas Rundgren (TOR)
Kent Åke Lundberg (KÅL)
Kalle Sundqvist (KAS)
Patrik Svensson (PAS)
Nenad Martinis (NEM)
Malin Bergman Lidberg (MBL)

Välkommen
Uttagning till EM i Ivrea
Ledare för den utflykten
Inköp materiel inför OS
Övriga frågor
Mötet avslutas

Minnesanteckningar
1. Välkommen
2. Laget att representera Sverige vid EM i Ivrea
Mötet beslöt att följande lag ska representera Sverige vid EM i Ivrea
Herrar K-1
Isak Öhrström
Erik Holmer
Fredrik Wahlén
Reserv på plats
Max Karlsson
Damer K-1
Monika Mitasikova
Kent Åke skriver ihop ”Landslaget kallar” och före det informerar de aktiva.

KÅL

3. Ledare till EM
Pandemin gör det svårt att komma loss och ut. Vissa i gruppen har dessutom regler som
föranleder sju dagars karantän efter hemkomst från utlandet innan man får komma tillbaka
till jobbet. Dyrt!
Tomas och Nenad överväger och lämnar snart besked.
TOR/NEM
Kent Åke kan tänkas åka ner, men ger knappast det stödet laget har rätt att kräva.
Frågan bordlägges tills vidare.
Boende bokat 1-10 maj

4. Inköp materiel inför OS
Vi har tre man som har en teoretisk möjlighet att kvala in till OS och att bli uttagna av SOK.
Samtliga ska få samma erbjudande. Alla tre, Isak, Fredrik och Erik, kör med Galasport
kajaker. De får erbjudandet att beställa en kajak inför OS, vilken faktureras SKF. Den av de
tre som blir uttagen till OS behåller lådan utan debitering, medan de två övriga får köpa den
till halva kostnaden. Totalkostnad inkl moms för SKF blir ca 30 kkr. Skulle man välja att inte
köpa loss kajaken så säljer kommittén/SKF den på öppna marknaden. Erbjudandet är helt
frivilligt.
5. Övriga frågor
Ett mejl ska skickas till de aktiva. Dels med tack för helgen i Tacen, dels med laguttagningen.
Kent Åke skriver ett förslag och vänder med kommittén.
KÅL
Nenad efterlyser namndekaler för placering på kajaken. Tomas har kontakt och fixar det
med Nenad
TOR/NEM

6. Mötet avslutas
Kungälv 2021-04-19

Kent Åke

