Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit
Onsdag 15 september 2021 kl 20:15 över Teams
Närvarande:

Göran Hedström (GÖH)
Tomas Rundgren (TOR)
Kent Åke Lundberg (KÅL)
Patrik Svensson (PAS) (Genom telefonsamtal)
Malin Bergman Lidberg (MBL)

Adjungerad:

Dag Johansson (DAJ)
Nenad Martinis (NEM)

Frånvarande:

Kalle Sundqvist (KAS)

Agenda:
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Fysiskt möte i höst
Kanotkonventet
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Minnesanteckningar
1. Välkommen
2. Inför VM
De aktiva är på plats i Bratislava och Patrik och Nenad flyger ner denna vecka fredag.
Detta VM kommer att gå till historien som det dyraste någonsin. Detta pga. att bubblan som ICF
erbjuder kostar mycket, men är obligatorisk om man vill delta.
Nenad ville veta om förbundet tar kostnaden för mellanmål, reseersättning och obligatoriska
tester. Tester kommer att krävas när man gå in i bubblan och fortlöpande.
Mötet beslöt att kostnaden för mellanmål bekostar vi liksom de tester som krävs. Däremot
utgår ingen reseersättning.
3. Organisation kanotslalom
Det dokument som författats av Kalle och Kent Åke har alla tagit del av och ingen har något att
invända. SOK däremot ville ha större mandat för en framtida förbundskapten, vilket vi inte helt
förstår och genomskådar. Kent Åke slutför dialogen med Henrik och lämnar sedan vidare till
Dag och styrelsen.
KÅL

4. Läget i landet
Vi kan konstatera att strategin att lägga upp nyheter på facebook röner stor uppskattning.
Slutorden från Solkan har lästs av över ett tusen unika besökare. Det känns bra och vi fortsätter
på den inslagna vägen. Vi behöver text och bild från VM.
NEM/PAS
5. Framtidsplaner
Vi ska genomföra utvecklingssamtal med de aktiva som aspirerar på en landslagsplats 2022.
Förslag på frågor sammanfattas av Kent Åke och övriga får komma med tillägg och
kommentarer.
KÅL
Trådar ligger ute för stöd från England och Tyskland, men först måste vi lära känna vad de
aktiva vill och önskar.
6. Fysiskt möte i höst
Mötet beslöt att hålla ett möte i höst för att diskutera planer och lägga grunden för en budget
inför 2022. Man föreslog Dala Floda som mötesplats. Malin ger Kent Åke förslag på
mötesdatum i november.
MBL
7. Kanotkonvent
Dag reste frågan om kanotslalom vill vara med på kanotkonventet på Bosön 21-23/1 2022.
Mötet svarade enhälligt ja och bärande programpunkt bör bli en slalomkonferens. Därutöver
bör vi arrangera en ”tävlingsarrangörsträff” typ Slätvatten för att försöka få till en bra
tävlingssäsong.
Dag meddelade att förbundet fått ett ”återstartsbidrag” från RF. Detta skulle kunna användas
att subventionera deltagande vid konventet och/eller att ge centralt stöd för
tävlingsarrangörer.
8. Mötet avslutas

Kungälv 2021-09-15

Kent Åke

