Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit
Onsdag 15 december 20:00 över Teams
Närvarande:

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

Adjungerad:

Nenad Martinis (NEM)

Frånvarande:

Kalle Sundqvist (KAS)
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Minnesanteckningar
1. Välkommen
2. Info från möte med ICF
Idag hade vi ett möte med ICF på Zoom. Här presenterades regler och annat inför kommande
säsong samt inför OS 2024
Klart är att;
- Varje land kan kvalificera en person i kanotslalom och två i extremslalom av vardera könet.
- Samma person kan inte kvala in både i KS och XS.
- I framtiden kommer det att krävas att en atlet tävlar i EM för att få ställa upp i ett kommande
VM.
- Regelboken för 2022 är lika med den för 2021 i KS
- Förslag om förändringar i regelskrivningen inför 2023 kommer att presenteras i april och
beslutas vid kongressen i november 2022.
- Nya direktiv och rekommendationer pga. av Covid 19 kommer att ges i januari.
3. Uttagningsregler
Rankingtävlingar Liptovsky och Krakow beslöts enhälligt i mötet med de aktiva och bekräftades
här.
Mötet beslöt att uttagningstävlingar för U23 och juniorer ska hållas på svenska vatten, så som
skrivet i första utkastet till uttagningsregler.

Mötet beslöt likaså att behålla poängberäkning för ranking enligt liggande förslag.
Förslaget att stryka Åmsele pga. av den långa resvägen bifölls inte av mötet.
De aktivas förslag, från mötet med dem, att inte avstå mästerskapstävlingar pga. bristande
ekonomiska resurser, utan istället låta de aktiva ta kostnaden i form av egenavgift bifölls.
Kravet från kommittén är att vi utser ledare och att laget uppträder som just ett lag. Man bor
och agerar gemensamt.
Likaså bifölls de aktivas önskemål att hålla dörren öppen för träningsperioden i Augsburg i
maj/juni.
Tomas skriver om uttagningsreglerna och tar höjd för de förändringar som framkommit från
mötet med de aktiva och kvällens möte.
TOR
4. Budget
Ett preliminärt besked från styrelsen är att vi är nära varandra vad gäller verksamhetsbudgeten
för 2022. Definitivt besked kommer.
5. Förbundskapten
Detsamma gäller det äskande för kostnaden att återinföra en förbundskapten på deltid för KS
och XS.
6. Utvärdering av åtgärder efter utvecklingssamtalen
Förslaget från utvecklingssamtalen om en central europeisk plats utrustad med kanoter och
annat vann inget gehör från övriga aktiva. Vi lägger ned det projektet.
7. Framtida engagemang i kommittén
Kalle Sundqvist avser att lämna kommittén som aktiv ledamot.
8. Övrigt
Tomas har vänt frågan om mejladresser med Dag. Det är på G.
Malin har ett möte med Dag nästa vecka kring en ökad närvaro i sociala medier.

9. Mötet avslutas
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Kent Åke

