SV E N S KA KA N OT FÖRB UN D E T

SWE D I SH C A N OE FE D E RA T I ON

Till: Distriktsförbunden
Föreningarna för kännedom

Valberedningens förslag till årsmötet 2021
Nominering av ordförande på 1 år

Lars Martinsson

Omval

Nominering av 3 ledamöter på 2 år

Richard Tegnér

Nyval

Karin Åmossa

Nyval

Robin Magnusson

Nyval

Nominering av auktoriserad revisor på 1 år
Nominering av auktoriserad revisorssuppleant på 1 år

Monika Lindgren
Tapio Kostet

Omval
Omval

Nominering av lekmannarevisor på 1 år
Nominering av suppleant för lekmannarevisor på 1år

Stenne Olsén
Mattias Thernström

Nyval
Nyval

Nominering av Ordf. Disciplinnämnden på 1 år

Heléne Lindblad Jonsson

Nominering av 2 Ledamöter i Disciplinnämnden på 2 år

Eva-Li Saarväli Omval
Mats Hansson

Omval

Omval

En utförligare presentation av de personer som är föreslagna till styrelsen finns som bilagor.

Svenska kanotförbundets valberedning
Micke Stensils

Sanna Wahlen

Liselott Mooe
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Lars Martinsson
Jag är 52 år gammal och bor i Västerås. Jag har idrottat hela mitt liv, främst längdskidor, men också
en hel del kanot. Jag var aktiv i Västerås Kanotförening i min ungdom. Efter ett uppehåll på ungefär
20 år återupptog jag paddlingen när äldsta sonen började träna kanot. Sedan dess har jag deltagit
som veteran på SM och i ett antal andra lopp.
Eftersom mina barn varit aktiva inom både längdskidor och kanot har jag också varit engagerad i
klubbstyrelser och som tränare. Att vara med bland aktiva ungdomar och se dem utvecklas är
enormt inspirerande.
Jag har närmare 25 års erfarenhet som chef och ledare inom näringslivet, där jag bland annat suttit i
ledningen för ABB i Sverige, och senare i ledningen för ALSTOM, på huvudkontoret i Paris.
Jag tror att kombinationen av mitt intresse för idrott och träning, min erfarenhet av att leda stora
organisationer, och min bakgrund inom klubbverksamhet är några av delarna som bidrar till ett bra
styrelsearbete och till vidare utveckling av kanotförbundets verksamhet.
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Richard Tegnér
Richard Tegnér, född 1968, växte upp i Upplands-Väsby där mamma tog mig och mina systrar
till Kanotklubben Glids kanotskola 1976. Sedan dess har kanot alltid funnits i mitt hjärta. Jag
tränade och tävlade i ungdom/ juniorålder. Efter militärtjänsten hamnade kanotträningen lite i
bakvattnet. Under 90-talet blev det annat fokus då jag utbildade mig till polis.
I början av 20-talet kom suget tillbaka för att börja träna mer aktivt i motionssyfte. När min son
också ville börja paddla kanot, hamnade vi i Brunnsvikens Kanotklubb. Under min tid i föreningen
var jag med och skötte ungdomsträning, jag satt som ledamot i styrelsen och var ordförande under
flera års tid.
Sedan 2010 har jag varit engagerad i Storstockholms Kraftcenter sedan uppstarten och sitter f.n.
som ordförande i denna alliansförening.
Har sedan tidigare erfarenhet av styrelsearbete och funktionärsuppdrag inom Tyresö Simsällskap.
Där jag var bl.a. ordförande och funktionärsansvarig.
Privat jobbar jag som polis, som stationsbefäl i polisområde Stockholm Syd, en tjänst som innebär
oregelbunden arbetstid 24:7. Jag är gift och bor i Gudö i Haninge. Barn och bonusbarn är
utflyttade. Det finns fyra stycken bonusbarnbarn i familjen. Vi har två stycken vita herdehundar
som tar en hel del tid med skogspromenader. I och med att jag har nära till Gudö Å, Drevviken med
angränsande sjöar, har jag mina kanoter och paddlar på hemmaplan för att lättare komma ner till
sjön för träning. Tävlar lite sporadiskt i Stockholmscupen och masters. Förutom kanot, är det
simningen som står mig nära då jag tränar aktivt i mastergrupp i den mån det går i dagsläget.
Om Svenska Kanotförbundet önskar att ha med mig som ledamot till styrelsen, är det min många
års erfarenhet av styrelsearbete i olika föreningar som jag kan bidra med. Den del avkanotsporten
som ligger mig närmast är slätvatten (sprint/maraton) och masters. Har ett bra kontaktnät med
kanotister främst i Stockholmsregionen.
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Karin Åmossa
När det inte är pandemi och jag tvingas arbeta hemifrån i Stockholmsförorten Gröndal brukar jag
ofta paddla till jobbet i Gamla stan. Jag började med det efter en 100-dagarstur längs den norska
kusten sommaren 2015, för att försöka hantera abstinensen efter kajaken och förena mina olika
sidor till ett mer helt liv. På så sätt fick paddlingen rama in dagarna med lite jobb däremellan.
Jag har paddlat i snart 15 år på en rätt intensiv nivå. Från början lärde jag mig att bli en renlärig
långpaddlare men efterhand har jag fått inse att ju mer du kan i olika discipliner desto roligare blir
det och desto säkrare är du om något händer. Därför har jag breddat mitt kanotande och växlar nu
mellan långturskajak, motionskajak, surfski och grönlandskajak. Ett växande intresse är att lära mig
att behärska de olika rollarna i den grönländska listan och jag har kommit så pass långt att jag klarar
två tredjedelar av de 35 rollar som ingår. Men egentligen landar det mesta i det jag gör i att jag vill
vara en så mångsidig och komplett paddlare som möjligt så att jag kan öka glädjen och säkerheten
för både mig själv och andra vid paddling i tuffa miljöer. Som långpaddlare har jag ett respektfullt
och kärleksfullt förhållningssätt till havet och naturen med hållbarhet i den vida bemärkelsen i fokus.
Min klubb är Örnsbergs kanotsällskap där jag tidigare har suttit i styrelsen men numera är
sammankallande i valberedningen och gör diverse utbildningsinsatser. Jag är djupt engagerad i det vi
kallar ”tekniktorsdagar” då vi tränar teknik, balans och roll för havskajak samt håller i vinterns
bassängträningar. Jag finner stor glädje i att lära ut teknik och särskilt roll. Det finns ingen som blir så
glad som den som sätter sin första roll! Tillsammans med min sambo och paddlingspartner Martin
utbildar jag klubbens instruktörer och examinerar i grönt paddelpass. Målsättningen är att alla
instruktörer ska ha grönt pass som lägsta nivå. Vi håller också rollkurser av och till.
I botten är jag forskare i ekonomisk historia men arbetar sedan lång tid med utredning,
påverkansarbete och internationellt samarbete i fackföreningsrörelsen. Jag är idag sedan nio år
tillbaka chefsutredare och internationellt ansvarig på Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)
och arbetar med forsknings- och högre utbildningspolitiska frågor i Sverige och internationellt. Mina
internationella uppdrag innefattar till exempel arbetsgrupper och kommittéer i Europafackets
utbildningsgren, Education International, EU-kommissionen, OECD, FN och ILO. Jag har stor vana vid
att driva opinions- och förändringsarbete i samarbete med andra organisationer och myndigheter.
Förutom en lång erfarenhet av att arbeta direkt mot styrelsen i politiskt styrda organisationer har jag
själv varit ordförande och vice ordförande i de lokala akademikerföreningarna på Lärarförbundet
och på SULF, ledamot i ÖKS styrelse och sammankallande i valberedningen.
Jag tror att mina erfarenheter i yrkeslivet tillsammans med mina breda ansats till kanotsporten
skulle kunna vara till nytta för Kanotförbundet. Eftersom jag har lång erfarenhet av internationellt
samarbete vore det förstås extra kul om jag kunde bidra inom det området.
Om jag blir vald till SKF styrelse vill jag lära mig mer om de områden där jag inte har så stor kunskap
så att jag tillsammans mer er andra kan bidra till att främja kanotsporten i stort. Jag vill också arbeta
för att öka paddelglädjen och säkerheten för den växande skaran av surfski- och havspaddlare som
ofta ger sig ut både i kallt vatten och i områden med mycket båttrafik. Jag tror att det är viktigt,
särskilt för ungdomar, att på ett lekfullt sätt överbrygga gränserna mellan olika kanotdiscipliner.
Som person försöker jag lära av mina misstag och förhålla mig vänligt och ödmjukt till min
omgivning. Jag är uthållig när jag vill lära nytt och har nog en ganska stark motor för att åstadkomma
förbättringar. Jag är 55 år och sambo med Martin. Vi har tre söner och ett fantastiskt litet barnbarn,
Aron, som jag hoppas få lära paddla och leka i kanot.
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Robin Magnusson
Jag är 59 år, gift med Malin Johannesson och bor i Göteborg. Två söner och två döttrar, alla utflugna.
Jag är engagerad i drakbåt där jag paddlat i klubblag och landslag på EM och VM. Har varit lagledare
för Sverige på flera internationella tävlingar. Representerar Sverige på kongresser hos EDBF
(European dragon boat federation) och IDBF (International dragon boat federation).
Är IRO (International race official) i IDBF och ITO (International technical official) i ICF. Har jobbat
som timekeeper, chief timekeeper, chief judge, umpire och i marshalling på flera EM och VM. Detta
är stora tävlingar, VM för landslag i IDBF brukar samla 3500 deltagare och på klubblags-VM brukar
det vara 6–7000 paddlare. Jag är ende svensk som jobbar med detta. Mycket lärorikt att jobba tätt
ihop med alla andra nationaliteter.
Sitter med i Competition and technical commission i IDBF.
Är med i drakbåtskommittén i kanotförbundet. Här har vi representanter för de olika landslagen,
senior och master, och från olika klubbar. Arrangerar SM när vi inte är en del av sprint-SM. Bistår de
olika landslagen med internationella kontakter och administration.
En följd av dessa engagemang är att jag blivit hyfsat kunnig i tävlingsregler och stadgar i de olika
förbunden.
Har som motionär paddlat K1, kanadensare och outrigger flera gånger på bl.a. Dalslands
kanotmaraton, Göta kanalloppet, Rönneårännet.
Inom långfärd har det blivit ett par veckoturer och några helgturer i havskajak, mestadels på
västkusten. Från Pater Noster (utanför Marstrand) till Alaska (utanför Strömstad). Flera tillsammans
med Malmö kanotklubbs långfärdssektion. Var engagerad som materialförvaltare i Malmö
kanotklubb när jag bodde och arbetade där.
Min erfarenhet från forspaddling är en nybörjarkurs på Kajaktiv i DalaFloda och i Nepal.
Så inom paddling har jag prövat på lite av varje men inte blivit någon expert på något.
Förutom paddling har jag deltagit i Göteborgsvarvet, Vasaloppet öppet spår och kortvasan några
gånger.
Sitter med i styrelsen i vår bostadsrättsförening, Norra Guldheden, med 454 lägenheter och lokaler.
Här är det en hel del renoveringar då husen är byggda 1945–47.
Vi, och jag, inom drakbåt har fått och får bra hjälp och stöttning av Anders Danielsson och Dag
Johansson, tidigare och nuvarande generalsekreterare i kanotförbundet. Så mina erfarenheter av
samarbete med dem är enbart positiv.
Jag ser utvecklingen nu inom kanotklubbarna med breddning och flera discipliner är bra och vill
gärna hjälpa till med det. Dels för rekrytering och att behålla de som vill pröva något annat.
Kajaksprint är den stora disciplinen och ett sätt att behålla de som slutar med det är att klubbarna
kan erbjuda annat, exempelvis polo, SUP, drakbåt, C m.m.
De nya som kommer för att paddla drakbåt visar vi gärna övriga discipliner och uppmuntrar de att
pröva. På detta sätt bidrar drakbåt till nyrekrytering också.
Jo, jag paddlar fortfarande, hyfsat regelbundet. OC2 och kajak. Hänger med master 50+ när de har
träningsläger. Tränar på gym, idag mest för att hänga med på jobbet, jag tillhör de äldre på mitt jobb
som formsnickare på bygge. Tungt, kallt, mycket klättring, trivs alldeles förträffligt med detta.

